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Antoni Gaudí
I.

La seva conversa edificant

\
EU que la Mort ens acaba d'arrabassar aquest home exemplar,
X " \ _ esdevé més interessant tota cosa que ajudi a conèixer-lo.
l'er bé que el més fort interès pervé de la seva obra arquitectònica,
la seva personalitat humana és també prou vigorosa, perquè hom
busqui amb delit tot allò que ens parla de com era aquell arquitecte
que si pogué sostreure als ulls de la gent la seva còrpora modesta,
no pogué amagar el seu nom gloriós al món de l'art.
Quan en els nostres temps d'estudiant començàrem a sentir
parlar de les qualitats personals de Gaudí, era fama que tenia un
caràcter esquerp i poc acollidor. Tanmateix, durant els anys que
tinguérem la sort de tractar-lo. ni una sola vegada poguérem comprovar la certesa d'aquesta fama. Ans al contrari. E l que hi havia,
era que semblava inassequible a les visites sense motiu o a les WSjtet'
tinències. Altrament, la seva bonhomia era d'una franquesa senzilla
a més no poder, i amb el seu verb intel·ligent i efusiu, passava de
les qüestions científiques més enlairades a episodis de la vida qilOtidiana, d'una manera tan natural i profunda, que la ciència en ela
seus llavis esdevenia cosa fàcil, i les petites anècdotes prenien categoria d'exemplars.
Per un estudiant d'arquitecte o per un arquitecte jove, la veu
de Gaudí havia de resultar tan edificant-, que no podia deixar-se
a l'atzar de la fràgil memòria: i abans de finir el dia. vibrants encara
a les orelles les paraules del Mestre, la blancor del paper recollia aspectes de la seva concepció arquitectònica, el record de la seva jovenesa, l'anècdota actual, la frase irònica o humorística; que fins els
petits detalls dolia de deixar a mercè del vent de l'oblit.

CÉSAR MARTINELL
No per servir vanes curiositats, sinó per col·laborar a la coneixença del Mestre, sac-rifiquem la intimitat d'algunes d'aquelles notes,
preses fa temps, a la dolorosa actualitat d'ara.

II.

Dels seus temps d'estudiant

E r a un diumenge clar d'hivern que el visitàrem, i per bé que
avançades les primeres hores de la tarda, totjust es posava a dinar
en una taula de la mateixa oficina del temple, entre models de guix,
plànols i mostres de materials, com tenia per costum. Estava d'un
excel·lent humor, i prenent peu de les tasques escolars que llavors
ens preocupaven (estàvem fent la revàlida), parlà llargament dels
seus temps d'estudiant i començos de carrera.
Kxplicà que quan cursava cl tercer de l'rojectea li bavia tOOttt
de fer un hospital. Com que el feia de mala gana, arribà a fi de curs
que li faltava encara el frontis. S'endugué el projecte a casa i el féu
en una nit. A l professor no li agradà el sistema, i per més que la feina era ben feta, volgué escarmentar-lo. Cridà particularment a casa
seva tots els alumnes menys ell, i els aprovà. Gaudí, que ho sapigué,
se'n queixà al professor. Aquest volia deixar-lo per al setembre;
però Gaudi, que volia evitar un examen llarg abans de la revàlida,
es defensà dient que el fet per ell, encara que antireglamentari, no
era incompatible amb un examen, que consistia a provar la capacitat,
que en tal cas estaria de part seva, puix que féu en una nit el que
altres havien fet en dos mesos.
E l professor es convencé, i aconseguí que el deixés examinar. L i
féu fer un projecte de font monumental per a la Plaça de Catalunya,
el qual li valgué un discurs d'elogi d ' E n Villar. Aquest projecte,
originalment dibuixat sobre paper blau, als nostres temps d estudiant es guardava a l'arxiu de l'Escola d'Arquitectura.
Gaudí confessava que ,ell no era un alumne model. E l seu temperament no el deixava escoltar les lliçons dels professors, que, per
necessitat dels plans de les assignatures, abundaven en matèries
abstractes. E l l no censurava la tasca dels professors, en general. E s
limitava a exposar el fet que sols quan explicaven matèries concretes
sabia escoltar-los.
D'això en provenia que assistís poc-, a les classes i rarament es
sapigués el programa de les assignatures de cap a cap. E l l reconeixia
que escolarment era un indisciplinat i, per tant, en bona lògica escolar,
les seves qualificacions de fi de curs no podien ésser, com sovint no
eren, ni de molt, gaire brillants. Sort tenia, encara, del senyor Joan
Torras, que el defensava en tots els tribunals d'examen que es trobava.
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Aquesta protecció venia del següent: Torras era professor de
mecànica aplicada, i el curs que Gaudí tenia aquesta assignatura,
al mateix temps estava d'ajudant de l'arquitecte Fontseré, que
treballava en el Parc de la Ciutadella. S'havia de fer un dipòsit
d'aigua, i pel càlcul es guiaren en un de semblant que hi havia a
Lió, el qual l'havia publicat una revista francesa. A Gaudi li semblà
que iiquell estudi estava mal planejat i el refeu de cap i de nou.
Fontseré, amb no prou confiança en la joventut de Gaudí, ensenyà
el càlc ul del dipòsit a Torras, el qual el trobà molt bé i l'elogià,
amb tot i que essent alumne del seu curs. l'havia vist poc per classe.
Aquell dipòsit fou l'examen de resistència de materials, puix
quan vingueren els de fi de curs i Gaudí no es presentà, Torras se
n'estranya i ho digué a Fontseré. E n una segona convocatòria tampoc,
es presentà, i Torras ho t o m à a dir. Llavors veié que tenia ganes
d'aprovar-lo i es presentà en un tercer torn. Succeí el que Gaudí
es temia. No sapigué la lliçó que li tocà, que era d'hidràulica; però
Torras girà la qüestió cap a coses de física general i li féu fer un
bon examen.

III.

i

Com s'encarregà de la Sagrada Família

E l primer arquitecte que treballà a la Sagnulu Kamília, ben
aviat es desavingué amb la Junta del temple. L'arquitecte Joan
Martorell, al qual s'havia demanat parer, féu seus els motius de la
Junta. Sorgí el conflicte, i l'antic director dimití. (Gaudí deia que fou
un miracle de Sant Josep.) Acceptada la dimissió, s'oferí l'obra al
senyor Martorell, que llavors estava fent l'església de les Salesses;
però aquest, per delicadesa, no volgué acceptar, i assenyalà el seu
jove ajudant, Gaudí, que s'encarrega de l'obra quan estava totjust
començant-se la cripta.
Gaudi estigué molt content d'aquesta designació, i deia: «Què
més pot desitjar un arquitecte, que encarregar-se d'un gran temple?»
Proves donà de la fe amb què realitzà l'encàrrec i de com el temple
li absorbí les principals energies de la seva vida i les seves més cares
il·lusions artístiques.
Des d'un principi, Gaudí sent ratractiu de les formes que aquesta
darrers temps han trobat una perfecta plasmació en l'estudi de les
parts no construïdes encara. Quan s'encarregà del temple, tenia
trenta clos anys; però més endarrera, quan als divuit estudiava
l'Anàlisi Matemàtic, el seu professor, que era home intel·ligent,
amic del geòmetra Monge, per bé que no coneixia totes les propietats de les superfícies, en tenia un cert sentiment, que junt amb
l'entusiasme l'encomanà al jove alumne.

CÉSAR MART1NELL
E n començar Gaudí la seva tasca, a la cripta hi faltava una
base dels pilars per posar. E l l pensà a fer-la cilíndrica en Hoc , de
feixada com les altres, per tal d'obtenir major síntesi i per tant
major perfecció. Ho proposà a Joan Martorell, que era de l'obra del
temple i Tarquitecte de més plàstica d'aquell temps, i li digué que
ho podia fer. Però després desistí per no treure unitat i evitar «la
guerra civil» entre les columnes. Preferí «un matrimoni d'esguerrats
a un matrimoni mal avingut».
Quan la cripta estigué coberta i s'anava a començar la part
exterior del temple, aquest havia d'ésser de proporcions més modestes. Per les seves dimensions hauria estat un de tants; però
llavors donà la casualitat que hi hagué una deixa molt important,
i això encoratjà Gaudí a construir la porta del Naixement en la forma
esplendorosa que s'ha fet, i començà de treure florida la seva gen ia
concepció de l arquitectura.

IV.

Gaudi i el senyor Güell

Un dels més gran amics i protectors de l'obra de Gaudí fou el
difunt senyor Eusebi Güell. L a compenetració entre ells dos era
gairebé absoluta, i mai no mediaven preguntes ni aclaracions ocioses
entre el pròcer i Tarquitecte. Don Antoni sovint ponderava el tracte
senyorívol i cavallerós de don Eusebi.
Anys passats, aquest s'havia entestat que una col·lecció de fotografies de l'obra d€ Gaudí fos portada al Saló d"Arquitectura de
París. Totes les despeses corrien a càrrec del senyor Güell. E n tractar-se de decidir si l'arquitecte aniria a París amb la seva obra,
envià un dels fills a dir-li que, si volia anar-hi, el seu pare l'acompanyaria. Això equivalia a dir que Gaudí no s'havia de preocupar de
res i que en arribar a París fóra presentat a les moltes relacions que
don Eusebi hi tenia. E l nostre arquitecte agraí la finesa i respongué
que j a ho tenia pensat i havia decidit no anar-hi.
Amb E n Güell cada dia es reunien i parlaven íntimament, i
mai no en varen dir una paraula més. Gaudí apreciava en aquest fet
un gest de gran senyor. No li havia dit ell mateix per deixar més
lliure la seva- decisió, però li envià un ambaixador de qualitat, com
era el seu propi fill.
Un dia que parlava d'aquest esperit senyorívol amb el cardenal
Casanyes, aquest li preguntà què entenia per un veritable senyor.
Gaudí li respongué: «Un senyor és una persona d'excel·lent sensibilitat, d'excel·lent educació i d'excel·lent posició. Com que en tot
és excel·lent, no sent l'enveja, ni ningú li fa nosa, i deixa que els del
seu voltant s'esmercin a mostrar
llurs aptituds.» No eren així
mateix els Mèdicis? E l cardenal quedà persuadit. '

ANTONI GAUDÍ

V.

Com ha deixat l'obra del temple

Aquesta impjiciència tan lògica i tan humana que la gent té
per veure acabada l'obra del temple, Gaudí no la sentia. Convençut
que. bastia un gran temple per un gran poble, creia que no havia
(l'ésser obra (runa sola. generació ni d'un sol home, i que l'acabar-lo
no ve d'unes quantes dècades.
(íaudí hauria pogut comentar el basament de tot el temple,
però això hauria estat imposar el seu criteri als que vinguessin.
Preferí acabar una sola cosa, la qual podria servir de pauta a tenir
en compte als que el succeïssin en la direcció.
Així mateix en el projecte total. Optimista com era, Cíaudí no
es planyia de la manca de mitjans. Això li permetia disposar de
temps per estudis, que altramenï hauria hagut d'esmerçar a preparar la feina imminent per als obrers. Moltes parts importants del
temple estan j a estudiades en detall: i així els arquitectes que vinguin,
s'ha de creure que si no les segueixen, serà per millorardes, amb
la qual cosa hi guanyarà l'obra. Així ho creia (ïaudí.
Darrerament parlava de fer dues columnes de l'interior. E l camí
a seguir en tot. hauria quedat gairebé explicat. Déu sap per què
s'ha endut Gaudí sense haver realitzat aquest desig de tots.
No obstant, no ens cal témer pel que respecta al pla general.
Si el projecte no està materialment executat, està tot ell concebut.
Gaudí ens ha deixat la seva idea ben clara en línies generals i molt
precisa en copiosos detalls.
Suposem que si vinguessin abundosament els cabals per l'obra
del temple, es podria treballar encara bastants anys, sols posant
en pràctica la concepció de Gaudí, a part de les qüestions de detall
o les possibles modificacions que hi hagués.

VI.

Gaudi incomprès

É s privilegi dels genis anticipar-se al seu temps, i no és un cas
nou a la història que aquests quedin incompresos pels seus coetanis.
Per això l'obra de Gaudí és incompresa per la majoria, àdhuc dels
que l'admiren.
De vegades, entre lloances, es barregen les paraules poesia i
visió ilaiitesca, aplicades a l'obra de Gaudí. Menys sovint són els
mots e x t r a m g à n c i a , raresa o d'altres pejoratius, que embolcallen
un repudi. Gaudí era abans de tot un Arquitecte, i cap d'aquests
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conceptes no podrà mai expressar amb j uatesa l'essencial de la seva
obra. L'arquitectura de Gaudí no és solameut una qüestió de forma
0 d'escenografia que es pugui jutjar per son valor externament ornamental. Cabalment la pruïja de Gaudí era fer de les seves construccions una cosa homogènia, sintètica, en què l'aspecte extern fos un
reflecte de les funcions mecàniques dels elements, i de les necessitats
a servir. E s per això que de rarquitectura gaudiniana en brolla aquesta emoció que li pervé de la seva qualitat de cosa viva.
L'obra de Gaudí no pot ésser jutjada per fora; se l'ha de considerar, si per cas, de dins a fora. Qui no en conegui l'ànima i l'orientació, corre el perill, en jutjar-lo^ d'ésser injust o simplement banal.
E n s atrevim a dir que el de menys interès en l'obra del Mestre
són els detalls de la seva superfície amb tot i haver-n'hi d'admimbles. Ço que interessa és la fusió de què abans parlàvem i la fidelitat
:i Ics lleis estètiques universals, alliberades del fred rigorisme històric.
Gaudí, en el terreny arquitectònic, no admetia altres guies
sinó el seu bon sentit constructiu i la seva fina sensibilitat plàstica.
Els precedent? històries eren cridats '/ jtostnion per avalar les seves
produccions, després d'haver sotmès els estils arquitectònics a la
més rigorosa crítica. Cap nom ni cap estil per alts que fossin, no es
lliuraven de la seva vista aquilina, que descobria les més petites
falles, teòricament reconegudes, però històricament admeses. Dels
motllos artístics trencà aquelles parts que ell creia inservibles i respectà les que cregué dignes de respecte. Per això jutjar l obra de
Gaudí amb aquests motllos, i pesar els seus mèrits amb les balances
dels estils històrics, escolarment apresos, és el mateix que no dir res
1 dir inexactituds.
Aclarim, però, que les coses de Gaudí arquitectònicament més
interessants, estan per construir encara. Si tot ço que ell projectil
i estudià per al temple estès construït, tenim la seguretat que s'imposaria fins als menys gaudinians. Bastants models corporis, projeccions
dibuixades i la seva paraula persuasiva, ajudaven a imaginar el temple magnífic, emotiu com una visió de poeta, simbòlic com uu psalm
litúrgic, però més que res, plàstic i viu com una obra de gran arquitecte, que basteix un monument a Déu amb el més selecte de son
esperit.
Aquestes parts no construïdes són dels fruits més madurs del
talent de (íaudí. les quals no podes oblidar se en judicar la seva obra.
No volem dir que aquesta, cosa humana al cap i a Túltim, no
pugui tenir els seus punts discutibles i àdhuc vulnerables en ço que
es refereix a qüestions de gust individual. No tots els ulls són de la
mateixa manera. Però cal anar en compte a rebutjar formes i solucions pel sol fet de no ésser-nos familiars o de no avenir-se externament a models tradicionals.
Devem pensar en el gran pas que Gaudí ha fet donar a les normes constructives, que és ço que la majoria no veu i que cap intelligent no discuteix, (.'o que hom discuteix, si per cas, són les formes
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visibles que vesteixen el problema constructiu. I aquestes formes,
obtingudes per procediments d'estricta geometria, més atançades
al fons que a Taparença dels estils històrics, ens ha d ésser difícil
avui d'assaborir-les del tot sense l'intent, almenys, d'una cordial
comprensió.

VII.

El gaudinisme

Admiradors del Mestre, suara han insinuat una lloable idea.
Que mans intel·ligents i amoroses apleguin tota l'obra de Gaudí.
Les obres construïdes, les projectades, els dibuixos, els procediments
i teories, l'anècdota volandera, tot ço que pugui il·lustrar el concepte
que ell tenia de la vida i de 1 arquitectura: i tot això organitzar-ho
en la forma que pugui donar major oficàcia, per tal que no es perdi
estèrilment la llavor sembrada.
Vora del Mestre, els deixebles seguidors amb una selecció de
llurs obres més dignes; tot allò que porti la seva influència i mereixi
l'honor de figurar en la seva escola.
Ço que la modèstia de Gaudí no permetia que es fes, anar-ho
realitzant de la faisó més seriosa. Si ara no fóssim els d'ací que sentíssim aquesta necessitat, un altre dia serien els de fora que ens hi
obligarien. Quan el seu nom es vagi escampant per tot el món més
del que j a ho està, no hem de permetre que sigui d'una manera equívoca o precipitada. Hem d'ésser els catalans qui l'hem de voler consignar com .a valor propi abans que el món se'l faci seu; i han d'ésser
aquells qui millor el coneixien els que han d'ordenar el material
d'estudi per a facilitar la comprensió de tots els aspectes de la seva
personalitat.
Fer-ho així, no sols fóra fer obra artística i patriòtica, sinó de
respecte a la memòria del Mestre. Gaudí era un arquitecte i un home
catalaníssim. E l l creia que la seva obra no era ni podia ésser prou
compresa fora de Catalunya. Ben segur que mereixeran el seu agraïment les mans catalanes que s'emprenguin aquesta tasca ordenadora
i divulgadora.
CÉSAR M A R T I N E L L

Els emigrats polítics en la Història
EI convencional Josep Cassanyes
a l'Empordà

C

ONTRASTEN amb els reialistes francesos emigrats a Catalunya
en temps del Terror, els antics convencionals expulsats de
França en advenir la restauració borbònica. Aquests j a no vénen
en llargues caravanes, amb llurs famílies i llurs criats, sinó un a un,
<i"amagat, i s'instal·len on poden, procurant Que la gent no s'adoni
d'ells.

* * *
H a passat prop d"un quart de segle. L'imperi napoleònic ha
estat enderrocat. E l s perseguidors d'ahir, són els perseguits d'avui.
E l s qui, amb un sol gest, podien decidir la sort de llurs conciutadans, els qui ni davant la majestat caiguda no vacil·laven a pronunciar la sentència definitiva, ara són proscrits i estretament vigilats, arreu on vagin.
E n un poble empordanès es troba el rastre d'un d'ells, i no pas
dels menys assenyalats. Aquest emigrat era Josep Cassanyes, rossellonès, doctor en cirurgia, un dels homes influents de la Revolució, diputat a la Convenció naóional (1792-1795) i al Consell dels
Cinc-Cents (1795-1797).
Cassanyes s'havia distingit sobretot per les seves missions prop
dels exèrcits republicans dels Pireneus Orientals i els Alps. Home
valent i patriota, molt entès en qüestions militars, va contribuir a
l'èxit d'algunes batalles, com la de Peyrestortes, el 17 de setembre del 1793, en la qual va resultar ferit. Sense la seva intervenció
decisiva, aquesta batalla hauria estat funesta per als francesos,
mentre que la victòria va influir poderosament en el resultat de la
lluita entre la monarquia de Carles I V i la República.

ELS EMIGRATS POLÍTICS EN LA HISTORIA

Poca dies després els francesos travessaven la frontera i entraven a Puigcerdà. E l comissari Cassanyes, que anava al davant, va
arengar els soldats, dient-los que «eren els primers que anaven a
entrar en territori enemic» i recomanant-los «el respecte a les persones i propietats» (1). E l s magistrats del poble, amb llurs insígnies, es presentaren a la plaça i oferiren a Cassanyes les claus de
la vila. E l l , en un breu discurs, els donà tota mena de seguretats
A l'endemà les botigues varen obrir-se i la normalitat fou perfecta.
No era pas un home ferotge aquest Josep Cassanyes. Tenia
condicions de diplomàtic i sabia corn havia d'ésser conquerida la
voluntat dels pobles dominats. 1 així el «terrible convencional» va
anar el diumenge a missa major amb el general d'Arbonneau. Això
el féu simpàtic als habitants de la Cerdanya espanyola. Cassanyes
va donar altres proves del seu respecte a les coses de l'Església i al
culte. Hom va denunciar-li que un sergent amb la seva companyia s'havia fet donar els vasos sagrats d'una parròquia veïna.
E l comissari féu degradar el culpable, i aquells objectes foren tornats a la rectoria.
Aquesta conducta de Cassanyes va alarmar els seus col·legues
de la Convenció, els quals varen denunciar-lo, dient que... «feia
cantar misses als espanyols». Esgarrifós delicte!... L a denúncia,
presa en consideració, va passar al Comitè de Salut pública.

* **
('assanvcs fou comprès en cl dcnvl de proscripció del 12 de
gener del 1817 com a regicida, car havia votat la mort de Lluís XV7!.
després d'haver pronunciat a la Convenció un discurs la conclusió
del qual era que el «darrer rei dels francesos, acusat d'haver atemptat contra la seguretat exterior i interior de l'Estat, i d'haver fet
córrer la sang dels nostres·conciutadans, havia d'ésser jutjat irrevocablement».
Quan va ésser proscrit, Cassanyes ja no era l'home del nas
llarg i correcte, de l'esguard vagafós, de la boca ferma i voluntariosa, del front espaiós i els cabells abundosos, que hem vist en un
dels seus retrats. Aleshores l'ex-convencional tenia seixanta anys,
era pare de set fills, es trobava mancat de salut i sense recursos, i
a i K i v ü pol món...
Primerament, va establir-se a Suïssa; però, després d'algunes gestions, aconseguí que el deixessin venir prop de la
seva terra, i el 28 d'abril del 1821 desembarcava en un port de Catalunya, que fou potser el de L'Escala, on el trobem després, fent
de barber cirurgià.
E l vell convencional, sol, sense amics, taciturn, pensant sempre
en la seva pàtria, tan a prop i tan lluny, menava una vida ben trista
(1) Vidal, Hisloire de
pinyi. 1885-1886).

la Héüolulion française dans Ic diparlemenl des Pyténées Orienloles.
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a L'Escala, i no s'hi devia pas guanyar gaire la vida, quan la seva
dona. des de Perpinyà, li enviava alguns socorsos. Segons informes
policíacs, una vegada Cassanyes se n va anar a Banyuls, a bord
d'un llagut, per 1 ampla mar lliure, amb ocasió del casament d'un
seu fill. Complert aquest deure familiar, l'exiliat s'en va tornar al
poble emporità. silenciosament...

* * *
Aquest home. que tant havia figurat en els temps oratjosos de
la Revolució i que havia prestat a la República valuosos serveis,
v a passar a l'Empordà moltes amargors, moltes vicissituds. L a
policia el sotjava, seguia els seus passos, sabia el que feia, procurava
endevinar el seu pensament i les seves ocultes intencions. E l l
hauria volgut establir-se a Figueres, però no ho aconseguí, si bé
algun cop es v a arriscar a anar-hi, entrevistant-se amb els enemics
del règim restaurat. E n el butlletí de policia dels Pireneus Orientals, del 29 de desembre del 1824, es deia que Cassanyes «estava
molt lligat ami) els trànsfugues i prenia part en totes llurs intrigues,
si bé no tonia crèdit prop de les autoritats constitucionals, que
només veien en ell un home sol, un mal cirurgià de poble.» (1).
E l s governs d'Espanya i França tractaren d'internar a aquest
«home sol», menyspreat per la policia. Kl baró de J)amas, un dels
cabdills de la invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís, del qual ja
hem parlat en un altre treball (2). va sol·licitar el trasllat de Cassanyes al migdia de la Península. Després va fer gestions per a què
s establís a Mallorca. E s veu que Cassanyes era objecte de preocupació i que, sol i tot, trist i taciturn, no deixava d'ésser perillós.
No sabem pas, en definitiva, si va ésser internat, ni què va esdevenir aquest home que, des de les altes funcions de representant
del poble francès en un dels moments crítics de la Revolució, va
descendir fins al modest ofici de cirurgià-barber a L'Escala. L a
seva figura s'esborra. L a seva pàtria., tanmateix, no l'oblida i, en
el culte civil als seus avantpassats, li aixeca una estàtua on tornem
a veure la boca ferma i voluntariosa i el front espaiós de l'home
que va remarcar-se a la Convenció i a la frontera, ensinestrant els
exèrcits de la República.

* * *
.losep Cassanyes era un «re·iicidi·». Aquest estigma sembla que
no el va deixar mai. E l l podia vantar-se d'haver contribuït, amb la
seva paraula i el seu vot. a la mort de Lluís Capet
darrer repre(1) VKUI. Documents inèdits sur l'Histoire de la Revolution Française Jans les 'PyrènéeS'Orieniales. (Ruscino. t. I. Perpinyà. 1911).

(2)

Estudis sobre la invasió francesa del 1 8 2 3 . (l^evista de Catalunya,

n." 1. Barcelona, 1924),
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sentant d'una monarquia milenària — aquell rei que, comptat i
debatut, si era feble, no era pas dolent. Potser, en mig de les seves
cavil·lacions, Josep Cassanyes, alguna vegada, en veure's perseguit,
mentre evocava les memorables jornades de la Convenció en què
fou sotmès a l'Assemblea el procés contra el rei, va dir-se, en descàrrec de la seva consciència : «encara que jo no hagués votat la
seva mort, ell també hauria estat guillotinat : hi havia tants vota
de majoria»; i, en la seva meditació, el vell convencional aniria fent
un acurat recompte...
Jo recordo haver llegit d'un d'aquells regicides — Jacques Pinet (1) — que, quan, per fi, va poder tornar a França, un cop aixecada la proscripció per Lluís Felip, els que foren en altres temps
sos amics, «descamisats» com ell — que després havien adquirit béns
nacionals i s'havien passat a la «reacció» — , s'apartaven del seu
costat, i quan passava pels carrers del seu poble, Rergerac, els nens
el xiulaven i, amb un gest significatiu, fregant fortament els dos
índexs, evocaven la terrible imatge de la ganiveta que guillotinà a
Lluís X V I . . . Qui sap si també s'escolarien així, en una expiació
com aquesta, més angoixosa que la de l'exili i la de la misèria, els
darrers dies de Josep Cassanyes!...
CARLES R A H O L A

(I)

Vidal,

Le

procés

Je Louií X V I . 'Documentí inédili. ( L a Revue. P u a .

1911.)

-

Un altre cronista català medieval
A Tiafel Valxol i Juberl

E

L tipus del cronista qui narra els fets on d'unu manera personal ha intervingut, el representa òptimament a Catalunya
E n Ramon Muntaner. Aquest bell exemple d'aventurer i historiador no hauria tingut qui l imités?
Kn Muntaner acaba la seva Crònica ami) l'apoteòsic coronament
d'Anfós I I I , l'any 1328. Les fórmules del darrer paràgraf i la coincidència dels principals manuscrits en són prou garantia. E l manuscrit de la Universitat, però, afegeix encara uns nous capítols
que, si pel llenguatge no desdiuen del Cronista, n'estan ben lluny
per l'estil, més aviat impersonal i fred. Aquests capítols, publicats
per E n Sanpere i Miquel (1), parlen de les esposalles del rei, de
com l'infant Joan fou creat patriarca d'Alexandria, del matrimoni
de l'infant Ramon Berenguer a Barcelona (2), amb assistència dels
reis de .Mallorca, de llur retorn a l'illa daurada i del matrimoni del
rei Anfós. É s a dir, un conjunt de fets dels anys 1328-1X2!».
Tanmateix no s'acaba pas ací l'obra dels continuadors. E l
manuscrit de Catània contenia d'altres capítols, malauradament
perduts com la fi del Muntaner, dels quals, però, l'índex, conservat, ens dóna el contingut i fins i tot el nom de l'autor. Els uns
es refereixen a fets de l'any 132!) : «Com lo dit senyor rey e la dita
senyora rey na vengren a València e y tengren corts; Com to senyor
infant E n Ferrando, fil de senyor rey d'Aragó, fo nat en València;
Del passatge contra los moros qui's devia fer per Espanya». Jíls
altres capítols, més importants, tracten de la guerra amb (iènuva
(1) Reeisla de Cicnciai històricas, I (1680), 154. Barcelona.
(2) Bofarull, Cordes vindicadoí, II. 255, ignora aquest matrimoni. Parla només del de Ramon
Berenguer amb Maria Alvarez d'Eizèrica. a València, l'any I 338.
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l'any 1334 : «De la guerra dels genoveses qui comença; De la p r i mera armada q u i per la guerra se feu, de què f u i yo capità E n Galceran Marquet; Com ab aquesta armada portam en Catalunya dos
fills del noble jugge d'Arborea; Com lo noble E n Galceran de Serveyló e lo noble Pons de Caramany corregren la ribera de J è n o v a
ab quaranta una galea».
Kn Galceran Marquet podia parlar de la guerra amb Gènova
ami) la mateixa coneixença que En Muntaner de Forientada. Diu
En Bruniquer : «En l'any 1334 la ciutat a r m à onze galeras per armada que lo rey feya contra genoveses per Sardenya. A n à per
c a p i t à Galceran Marquet, conceller quart, a qui lo rey feu a p r è s
almirall. He-u tret d'un libre antich, scrit de mà privada.» (1).
Aquest llibre antic «de m à privada») — és a dir, que no era un registre públic -— seria la breu crònica de Talmirall mateix? Si poguéssim retrobar-la, documentaria un fet no prou conegut de la
nostra història; la Crònica del Cerimoniós no en parla i són molt
poques les ratlles que Z u r i t a h i esmerça (2).
U n problema ens és posat per la troballa del «Cronista sense
crònica». Es que són d ' E n Marquet tots els capítols afegits a l
Muntaner — els que conservem i els perduts, — o bé només no són
els de la guerra amb Gènova? Aquesta darrera hipòtesi em tempta
més. Si fos així, t i n d r í e m que la Crònica del nostre Muntaner, despertant t o t l'entusiasme que mereixia, tingué c o n t i n u a c i ó almenys
en tres tongades : a) amb els capítols del manuscrit de la Universitat; b) amb els capítols de C a t à n i a referents a l'any 1329; c) amb
els c a p í t o l s de C a t à n i a obra d ' E n Galceran Marquet. Potser a) i 6)
eren de la mateixa m à : decanten a creure-ho la c o n t i n u ï t a t cronològica i la s e m b l a n ç a del contingut. Ilemarquem de passada que
en totes aquestes addicions, amb les quals s'engruixia un deu per
cent l'obra cabdal d'En Muntaner, foren escrites del seu vivent,
car ell no morí fins a l'any 1336.
L'almirall-cronista Galceran Marquet pertanyia a una gloriosa
dinastia del patriciat m a r í t i m de Barcelona. De 1318 a 1553,
catorze membres de la casa Marquet foren consellers : l'almirall ho
fou set vegades. A l convent dels Framenors s'aixecava, ric i bell,
el sepulcre d ' E n Galceran, decorat de les seves armes, però — org u l l ó s — «ense cap llegenda. A primers d'agost de 1697 una bombarda francesa el va malmetre (3). L'ajuntament que prop d'ell, a
la P l a ç a de Medinaceli, enlairà 1 any 1850 el m é s noble i elegant dels
monuments barcelonins, pensava en (iaiceran Marquet com almirall i conseller. Tanmateix, ara ens c a l d r à retre-li t a m b é homenatge
com un d'aquells homes que havien conreat el gènere m é s viu de la
nostra literatura. And) quin goig E n Galceran Marquet devia en(1)
(2)
(3)
en la

Bruniquer, fíuirígues. II. 223.
Zurita. JlnaUs dc Aragón, Saragoua. II, 101.
Bcrard Sala. Descripción \e la iglaia y convenia

de San Franciscà de Barcelona,
Hevhla de la Asociaciàn Arllslico-Arqueològica de Barcelona. Vegeu vol. II (1900). p.

publicada
470.
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troncar les seves gestes personals amb la Crònica ú ' E n Muntaner,
on són contades les del seu avantpassat Ramon Marcjuet, aquell
qui Tany 1285, acompanyat de Berenguer Mallol, vence la batalla
de Roses i empresonà ralmirall de França. B é diu el Cronista que
allà «jugaren segons que jugar devien galees de catalans» (1).
L. NICOLAU D'OLWER

(I)

Muntaner, Crònica, cap.

130.

-

El cas Puig i Ferreter

E

N les meves lectures, una de les coses que m'han fet més servei
és el meu instint literari, el qual prové, naturalment, de les
meves lectures. A còpia de llegir amb ganes de comprendre hom
arriba a adqurir una mena de facultat crítica i d'habitud d'exercir
aquesta facultat gairebé sense adonar-se'n. Aquesta habitud, que
fa que us situeu automàticament davant l'autor de l'obra que ha
cridat la vostra atenció, és el que jo anomeno instint literari.
L'avantatge d'un bon instint literari sobre les facultats crítiques conscients, es troba en el fet que aquell no té en compte les
vostres predileccions ni les vostres antipaties. L a possessió d'un
bon instint literari serà útil sobretot als escriptors que atiats per
llur perversitat natural o empesos per la necessitat inexorable, es
veuen obligats a fer critiques. Encara que no sigui més que per
no contradir-se, un crític que actuï amb regularitat haurà de formar-se un sistema, i el sistema és precisament el trencacolls de tots
els crítics que no posseeixen un bon instint que els dessistematitzi
una mica.
Encara que el meu sistema, modest i prudent, no s'atreveix a
regularitzar smó el camp de la tècnica literària i és format tenint
en compte els models declaradament millors i els parers més respectables, j a m'hauria donat més d'un disgust si s'hagués pogut
deseixir del control del meu instint literari. E l favor mes gran que
aquest m'ha fet està relacionat amb Puig i Ferreter. Quan aquest
escriptor,
que m'havia robat el cor amb «La dama enamorada» i
escnpt
m'havia deixat com iletament fred amb «El gran Aleix», es va posar
a escriure novel les, o em vaig considerar obligat a Uegir-les. «L'home que tenia més ( 'una vida» i «Les facècies de l'amor» van topar
de seguida amb el meu sistema. E l meu instint, en canvi, semblava satisfet. D'una manera vaga, però insistent, em parlava a
favor de Puig i Ferreter. «Ve't ací un escriptor, un bon escriptor,
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un escriptor de primera», semblava que m'anés dient. Després de
la lectura d"«Els tres al lucinats», l'instint, victoriós, em digué : <<No
t'ho deia?»
E l més curiós del cas és que quan l'instint Irioinl'i'i íinalnicnt
del meu sistema, jo no podia deixar de considerar vàlides les objeccions que el meu sistema havia oposat al meu instint literari. Mentre d'una banda la lectura d'«Ela tres al lucinats» m'havia convençut
que Puig i Ferreter era un bon novel·lista, de l'altra banda, examinant aquesta novel la, jo hi trobava les mateixes tares que m'havien fet dubtar que Puig i Ferreter fos un bon novel·lista. No res
menys, les coses que el meu instint al·legava a favor d'«Els tres
al lucinats» eren les mateixes que havia al·legat a,baiis, per hé que
no amb tanta de seguretat, a favor de «L'home que tenia més d'una
vida» i de «Les facècies de l'amor». Però encara hi havia una cosa
més curiosa i desconcertant.
L'instint literari m'indicava que el
novel·lista excel·lia precisament en allò en què no podia excel·lir
segons el parer de la freda raó.
E l novel·lista Puig i Ferreter era, doncs, per a mi. allò que el
novel·lista Puig i Ferreter anomena un cas. L a seva obra literària
em plantejava un problema difícil, en la resolució del qual la meva
dignitat de pensador es considerava compromesa. L a meva dignitat i l'atracció que sento pels problemes difícils, em feien emprendre
l'estudi de l'obra novel·lística de Puig i Ferreter, i el resultat d'aquest
estudi és el que ara ofereixo generosament al lector.
Però jo no puc exposar el resultat sense explicar tot el procés
que he seguit per arribar-hi. No tinc una intel·ligència prou viva
ni una pai iència prou entrenada per posar-me a glossar brillantment
el resultat damunt dit. L'únic que puc fer és d'explicar tan clarament com pugui les meves experiències; les quals, ja que han
resultat interessants per a mi, tenen almenys una probabilitat d'ésser
interessants per als altres.
De seguida de remarcar l'oposició entre el meu instint literari
i el meu primparat sistema de tècnica novel·lística, vaig demanar
a aquell que s expliqués amb claredat, sense tenir en compte que
un instint no pot pas explicar-se clarament sense deixar d'esser-ho.
Tanmateix, en vaig treure alguna cosa. Vaig esforçar-me a llegir
les novel les de Puig i Ferreter com un lector senzill, desproveït de
vel·leïtats crítiques, i ^esprés de cada lectura, em preguntava innocentment què era el que de bo hi havia trobat. L'instint, de la seva
manera pintoresca i enigmàtica, responia. E m parlava d'una «palpitació vital» i d'una «vibració dramàtica», com a coses existents en
les novel les de Puig i Ferreter i capaces de situar aquest al primer
rengle dels nostres novel·listes.
L a meva tasca, doncs, ha consistit a
aquella palpitació vital i aquella vibració
impressionat tan fortament i agradablement
Pel que fa a la primera, hom veu de seguida

recercar conscientment
dramàtica que havien
el meu instint literari.
que no podia trobar-se
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en els indrets superficials on alguns escriptors aconsegueixen de
donar llurs impressions més reals. Puig i Perreter — per bé que es
reveli sovint com un bon coneixedor de la nostra gent i de la nostra
terra — no és pas un tipista ni un ambientista. L'acció de les seves
novel·les — encara que ell la situï en un lloc i una època determinats —és, de fet, independent del temps i de Tespai. Aquella palpitació vital havia de trobar-se en un lloc més profund que l'ambient — en els caràcter dels personatges.
L a qüestió de la palpitació vital s'enllaçava, doncs, amb la
tasca caracterit/.adora de Puig i Ferreter. Si aquest aconseguia de
fer ben reals els seus personatges, j a subíem d'on provenia la tal
palpitació. Però eren reals els personatges creats per Puig i Ferreter? Un examen ràpid dels personatges leaders us farà una impressió molt estranya. Preneu Jaume, l'home que tenia més d'una
vida, el Bielet de «Les facècies de l'amor», Joan Antoni Margalef,
l'al·lucinat. Mentre els considereu isolats, immòbils, com a éssers
que es limiten a pensar i a sentir, veien» com són vius. com són reals.
Però us serà gairebé impossible de considerar-los en acció. Són uns
abúlics d'allò més estranys; llur vida interior, tan plena de força,
sembla no tenir-ne per projectar-se a l'exterior.
E l s procediments de caracterització que Puig i Ferreter empra
gairebé exclusivament — la descripció directa i l'anàlisi psicològic
— contribueixen sens dubte a alentir la marxa de l'acció én les seves
novel·les i a donar a l'argument d'aquestes una posició menys que
secundària. A més d'això. Puig i Ferreter fa un ús excessiu d'aquests
procediments. Enamorat artisticament dels personatges que crea,
el novel·lista us en dóna, de vegades, molts de detalls superflus, i
altres vegades s'entreté en retrospectives a base d'ells, que no són
pas necessàries a l'argument de la novel·la. També es pot retreure
a Puig i Ferreter l'ús excessiu que fa de l'anàlisi psicològic, encara
que aquest retret sigui una ingratitud, perquè és precisament de
1 anàlisi psicològic' d'on aquest novel·lista treu els millors efectes.
Fóra, tanmateix, un error d'atribuir únicament als procediments
caracteritzadors de Puig i Ferreter la diferència remarcada entre els
seus personatges considerats com a éssers estàtics i els mateixos
personatges considerats com a éssers dinàmics. Altres escriptors,
ben prohxos en la descripció i en l'escorcoll de llurs personatges,
us mostren, en un moment o altre, la importància que donen a l'argument i a la relació mútua entre l'acció i els actors. Puig i Ferreter, en canvi, sembla massa entretingut a examinar els seus personatges per fora i per dintre, per amoïnar-se a fer-los actuar, progressant, al llarg de l'argument.
Cal explicar ben bé aquest fet de la immobilitat dels caràcters
puig-i-ferretins, encara que no sigui fàcilment explicable. Perquè
al capdavall, a les novel·les de Puig i Ferreter, alguna cosa hi passa,
encara que durant llur lectura tingueu tot sovint la impressió que
no hi passa res. Aquesta impressió és produïda pel fet que els es-
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deveniments, en aquestes novel les, no fan avançar l'acció — un fet
que acaba de confirmar-se amb la manera, violent i arbitrària, com
són closos els arguments.
Considereu, si us plau, «L'home que tenia més d'una vida».
E l protagonista, Jaume, víctima d'una amor funesta, es lliura a un
exquisit turment introspectiu. L a narració d'aquest turment és
tota la novel la de Puig i Ferreter. Cert que entre Jaume i Elena
hi ha un seguit de baralles externes. Tanmateix, el conflicte entre
Jaume i Elena queda de fet sense sortida. L a narració, tal com
és portada, podria continuar indefinidament, repetint-se en. baralles.
Jaume, que podria acabar-la amb la seva actuació, no sap actuar.
J a sé que Jaume mata Elena i que un assassinat és un acte; però
el Jaume assassí j a és un nou personatge. A conseqüència d'un
xoc moral, que de la mateixa manera que és produït per la conducta d'Elena, podia ésser produït per qualsevol disgust de família,
Jaume es troba sota el poder d'una malaltia estranya. É s el poder
de la malaltia, contra la voluntat, tan feble, de Jaume, que fa que
l'assassinat s'acompleixi. E I Jaume que hem vist encisat i torturat
per l'atracció sensual d'Elena, és en realitat estrany a l'acte violent
que acaba l'obra.
E n «Les facècies de l'amor», la inhibició dels personatges en el
moment d'actuar encara es fa més palesa. Si no us estranyen les
inhibicions de Martí, que no és pas caracteritzat com un home d'empenta, us sobta, tanmateix, que no reaccioni sinó interiorment. É s
gairebé incomprensible la inhibició d'Andreu, tan meravellosament
caracteritzat com un ésser fortament primitiu. Teresa, un personatgp secundari, és qui fa més perquè l'acció de In novel·la avanci i
es resolgui. E l l a , com una diligent, alcavota, lliga els dos caps
sexuals, la unió dels quals hauria de produir la catàstrofe tant de
temps esperada. I és curiós que encara que la catàstrofe — la mort
de Bielet — es produeixi, no és produïda sinó molt indirectament
per l'acció de Teresa. Bielet — que a la fi es revela com el personatge central de «Les facècies de l'amor» — després d'escoltar atentament el bleixar amorós dels amants, no se sent capaç de comportar-se com un personatge que té la missió de dur l'obra a terme.
J a que s'havia de morir, li tocava de suïcidar-se o de morir-se de
pena en un recó. L'estranya paràlisi de la voluntat, que els personatges de Puig i Ferreter pateixen, no permet que Bielet se suïcidi. I abans que el noi tingui temps de morir-se de pena, el novellista el fa morir d'un accident fatal que hauria pogut no ésser-ho.
E n «Els tres al lucinats» hi ha un personatge decididament actiu:
Vilaret, hom de fembres. I és ben característic que Puig i Ferreter
no us el mostri en els moments més interessants de la seva especialitat, actuant de conqueridor. E n les escenes eròtiques en què Vilaret
representa un paper sota els ulls del lector, totes les actrius ja estan
convençudes. Si hom suprimia les escenes eròtiques d'«Els tres
al·lucinats», l'obra hi perdria molt; però l'argument de l'obra no hi
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perdria res. Aquesta consideració convencerà qualsevol que Puig
i Ferreter no ha aprofitat l'activitat de Vilaret per fer avançar l'acció -d'flEls tres al lucinats». I no cal pas explicar que el personatge
central d'aquesta novel la es troba impossibilitat d'actuar. Joan
Antoni Margalef porta l'abúlia al moll dels ossos o, si voleu, al fona
de l'ànima. Quan, a la fi de l'obra, Joan Antoni agredeix Vilaret,
no ho fa pas lliurement, sinó per un irracional impuls de matar
que sent a desgrat seu.
Aquest examen ràpid de la relació entre els caràcters i l'argument en les novel les de Puig i Ferreter, ens demostra que la tal
relació és tan feble que gairebé no existeix. Exagerant una mica,
podem dir que els personatges centrals d'aquestes novel les no són
gent que facin coses, sinó gent que els esdevenen coses. E s curiós
que aquesta independència entre els caràcters i l'argument ens faòi
dubtar de la bondat de la tasca caracteritzadora del novel·lista precisament en les novel·les en què la independència no és completa o
bé és amagada, i en canvi no ens permeti de dubtar-ne en aquella
obra — «Els tres al lucinats» — en què la independència és completa,
ja que l'argument d'aquesta novel la no és altra cosa que un pretext
que permet a l'autor de dedicar-se a la creació d'uns personatges
meravellosament i profundament reals.
Aquella palpitació vital que el meu instint literari sentia no
podia trobar-se, doncs, sinó en el fons mateix dels personatges que
Puig i Ferreter caracteritza a fons. E n «L'home que tenia més d'una
vida» se sent adesiara en l ànima de Jaume: en «Les facècies de l'amop)
la trobareu principalment en Bielet. Hom pot sentir-la també en
aquell fastigós i estupend Hilarió de «Servitud», i hom no pot deixar
de sentir-la en la, colla al·lucinant d,«Els tres al lucinats».
L a recerca de la «vibració dramàtica» em produïa també, a les
primeres passes, tot un seguit d'impressions estranyes. U n examen
superficial de les novel les de Fil lustre dramaturg em feia creure
que aquest havia declarat la guerra a l'element dramàtic. De vegades. P u i g i Ferreter prescindia deliberadament del que podia produir Vemoció del lector; en ocasions semblava que s'entretenia a
provocat l'emoció pel gust de decebre-la.
Puig i Ferreter prescindeix, per exemple, de la simpatia. És
indubtab\e que si algun personatge novel·lesc aconsegueix de ferse-us suupatic, el vostre interès envers ell serà considerablement
augmentat i més fortes les emocions que us faran sentir les coses que
li passin. E n les novel les de Puig i Ferreter cercaríeu debades el
personatge simpàtic. H i ha dues mares — Teresa i Magdalena —
extraordinàriament poc maternals; dues noies que no tenen altra
gràcia que uns certs efluvis sexuals, torbadora, però no gens fins.
L a por que Jaume matiElena.no us amoïnarà pas; creureu que la
supressió d'Elena és més aviat una bona obra. No passareu angúnia per la virtut de Lina, vist que la noia en té molt poca i encara
desitja de perdre-la. Àdhuc aquella Maria, que semblava pura com
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un ideal, resulta idiota i fàcilment seduïble. E l s personatges masculins que són millors, no ho són pas gaire pel que fa a despertar la
vostra simpatia. Jaume, l'home que tenia més d'una vida, que
l'autor ens descriu intel·ligent, podria provocar tal vegada la nostra
admiració per la seva intel·ligència, si l'autor no us el mostrés sota
el poder d'una passió en què la intel·ligència no actua. Aquell
gran al·lucinat, Joan Antoni, podria ésser-vos simpàtic pel seu altruisme, si «la llar de l'amistat» fos verament un projecte altruista
i no un intent de tranquil·lització de consciència. N o m é s Bielet,
per la seva tendror jovenívola, i Vilaret, el cínic, per la seva franquesa, arriben, alguna vegada, a inspirar-vos un sentiment que
s'assembla a la simpatia.
L'autor, amb els seus anàlisis, us mostra aquests personatges
per dins, en plena bullida de passions. Després d'abocar-se a un
d'aquells abismes plens d'agitació, el lector es creu tenir el dret d'esperar un cataclisme a l'exterior. E n la lectura de «Les facècies de
l'amor» tindreu a cada pas una decepció produïda per l'espera insatisfeta d'un esdeveniment, truculent. Us estranyareu de la conducta del novel·lista, que sembla entretenir-se a decebre-us. Però
la vostra estranyesa desapareixerà tot-d'una que hàgiu comprès que
en les novel·les de Puig i Ferreter l'argument és independent dels
caràcters. Aleshores cercareu la vibració dramàtica al mateix indret
on trobàveu la palpitació vital, a l'interior dels personatges que el
novel·lista caracteritza a fons.
L a profunda realitat i el drama terrible, la presència dels quals
el meu instint literari advertia, es troben, doncs, en l'ànima dels
personatges a què Puig i Ferreter ha dedicat de ple la seva tasca
caracteritzadora. Cal que aquests éssers, que se'ns presenten incapaços per a l'acció, siguin per dintre ben humans i turmentats. De
fet, arriben a semblar inhumans de tan humans com són, i llur
turment és sense esperança. No són com un de nosaltres, sinó com
un moment terriblement real de nosaltres — el moment en què perdem el control interior i descobrim el Sr. Hyde que cadascú porta
dintre. Sembla que Puig i Ferreter hagi descobert la fórmula del
Dr. Jekyll i l'hagi emprada per encarnar i prolongar uns quants
moments d'aquests en uns quants personatges meravellosament reals
i punyents. H i ha res de més esgarrifós i admirable que aquells
Srs. Hyde d'«Els tres al·lucinats» — Saumell l'ambiciós, Tristany
l'orgullós, Joan Antoni el refinat egoista?
A més de la seva aptitud per caracteritzar. Puig i Ferreter té
altres belles qualitats de novel·lista, de les quals no parlaré, perquè
aquest article ha de limitar-se a l'exposició del plantejament i la
resolució del problema literari que les novel·les de Puig i Ferreter
m'oferien. L'exposició és acabada, i consideraré el problema resolt
mentre no se'm demostri el contrari. Tampoc no sabria dir si el
tarannà especial d'aquest novel·lista li permetrà mai de fer una
novel·la en què l'argument no sigui tan sols un pretext al servei de
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la caracterització, en què l'acció i els caràcters vagin ensems lligats
i mútuament reaccionin. Ni tampoc si, continuant Puig i Ferreter
de novel·lar com fin« ara, arribarà un moment en què, exhaurit el
seu tresor (rexperiència vital, no podrà escriure sense repetir-se.
Mentrestant, amb el seu tarannà especial. Puig i Ferreter ha fet
una obra novel·lística esplèndida. A part de «Servitud», novel·la i
pamflet excel·lent, gairebé exclosa del meu problema per la seva
finalitat pràctica, hi ha «L'home que tenia més d'una vida» i «Les
facècies de l'amor», obres certament imperfectes, però que contenen
fragments admirables. I , sobretot, «Els tres al·lucinats», que segons
el meu parer humil però ferm, és la millor novel·la que s'ha escrit
en català d'ençà de «Solitud».
C. A. J O R D A N A

L'obra i els homes de "L'Avenç"
L'editorial

L

A iniciativa de crear una editorial que prengueren a Tany 1890
E n Cases-Carbó i E n Massó-Torrents, fou ben aviat acomplida.
Al 31 de gener de l'any vinent, surt el primer número de L ' A i r n ç
imprès a la pròpia impremta: «Estampa i llibreria de «L'Avenç»,
de Massó i Cascs». Aquesta impicmta cm instal.lada a can .Massó.
Cucurulla, 9, lla on hi havia l'antiga velografia deu anys abans.
Al mateix temps, gairebé, van parar una llibreria al número 21
del carrer de la Portaferrissa. A la rebotiga hi havia la redacció.
L'editorial de L'Avenç va inaugurar-se amb la publicació de
«Montalba», novel la catalano-rossellonesa de Bosch de la Trinxeria.
E s curiós de recordar, a propòsit d'aquesta novel la, que Raimond
Caselles, des de L'Avenç mateix, que n'havia estat editor, va parlar-ne amb una nua sinceritat. Heu's ací uns mots de la critica:
«Què ens ofereix avui el Sr. Bosch? Una obra que ell titula nm-H Ia,
és a dir: estudi de vida social, on s'hi troba encongit, desorientat,
deplacé, com home que pinta una realitat que no veu i sobretot...
que no sent». Després li combat l'assumpte, l'estil, les proporcions,
i acaba amb aquestes finors de cortesia: «No ambicionis res més,
estimat mestre; no abandonis ton esplèndid reialme per a davallar
al gorg negre del cor humà, on les grans passions i les petites misèries
renyeixen batalla tan cruel, tan sagnant, que, escaparà sempre a
l'augusta serenitat de la teva ànima enlairada».
Aquest mateix any L'Avenç publicava: «Ensayo de gramàtica
del catalàn tnoderno». Aquesta obra l'havia escrita Pompeu Fabra
als 17 anys i fou publicada sense cap esmena. L a publicació, és a
dir, la revelació del manuscrit, que el seu autor silenciosament servava, fou deguda a l'Alexandre Cortada.
L'objecte d'aquesta
gramàtica era — segons el seu autor — de presentar el català tal
com es parlava. F a una certa gràcia, a hores d'ara, de veure-la
escrita amb els plurals en as.
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L'editorial, doncs, era ben arrelada i la revista s'havia creat,
a l'entorn, una penya temible.
L a cosa creixia cada dia. V a decidir-se l ' a m p l i a c i ó del negoci
i , és clar, va caldre t a m b é una nova casa. V a n traslladar-se al n ú mero 4 de la Ronda de la Universitat.

La penya de "L'Avenç"
L a penya, nascuda en la petita rebotiga del carrer de la Portaferrissa, creix ara enormement. L'Avenç pren des d'aquest temps
el seu famós aire iconoclasta i creador alhora.
E l directori de L'Avenç, podem dir que el componien E n Jaume
Brossa, TAlexandre Cortada i E n Kabra, dictador g r a m à t i c . E n
Brossa, sobretot, era el q u i donava a L'Avenç el to de revista moderna. Formaven la penya constant Raimond Caselles, Eudald
Canibell, Pompeu Fabra, Massó i Torrents, E m i l i Guanyabens,
Jaume Brossa,
Alexandre Cortada, Santiago Rossinyol,
Joan
Maragall, Enric- Morera, Roca i Cupull, Ramon Cases, Josep
Soler, entre molts d'altres que h i anaven de t a n t en tant.
Recordo — ens d i u l'Ignasi Iglèsies, que aleshores tenia una
vintena d'anys- -que aquesta penya s'aplegava a la rebotiga, a l entorn d'una taula ovalada, curullada do revistes. En l'érc/.-Jorba
i j o — va dient el gran dramaturg — h i a n à v e m a llegir cada tarda,
pels volts de les cinc. Val a dir-ho tot: el llegir era una mena de
pretext per a escoltar i per a veure de prop aquells homes que ens
feien t a n t de respecte. E l nostre somni daurat — afegeix — era
d'ésser de la colla quan fóssim m é s grans. D u r a n t tota la vida de
L'Avenç, és clar, no f a passar de somni. Després, uns anys m é s tart,
sense saber com, van voler-nos amb ells. De t a n t en tant — afegeix
l'autor d?Eli Vells — , h i anava l'Aguiló, erigit patriarca, i alguna
vegada — molt poques — Mossèn Cinto. Pot dir-se que venia únicament a cercar proves. Quan l'edic-ió del Sant Francesc, sovintejaven força les seves visites.
H i havia dues penyes: una al mati, de quarts d'onze a la una, i
una altra a la t a m a , de quarts de c inc a les vuit. Kn Maragall
anava cada dia a la del m a t í , abans d'anar al Brusi. A les dotze
se n'anava cada dia, cap al diari. Maragall en aquesta penya h i era
la placidesa. Enraonava molt poc. E l seu gest era suau i les
paraules encara més. Pompeu Fabra d i u que era u n noi p o l i t ,
sonrosat i f i . Portava barbeta i desvetllava una gran simpatia.
L a seva faç, «d'una brunesa clara», mai no fou agitada d'ira davant
els companys de penya i , segurament, n i a fora. E l seu poder d'intuïció i la decidida repugnància per l'analisi, feia de la seva conversa
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un encís. Ens diu un company de penya del gran poeta que la
frase més forta que mai va sentir-li a dir fou aquesta: «A Catalunya,
tot l ' a r t és menestral».
L a figura de Jaume Brossa — ens diuen — era ben b é en la
penya la creu de Maragall. Jaume Brossa era un home cultíssim
i d'una gran integritat moral. Era, a m é s , un «causeur» pintoresc.
La seva sinceritat massa sovint el t r a ï a . Conten, com a exemple,
que va anar a l'estrena de «La festa del blat», de Guimerà, and) la
il·lusió de veure una meravella. L'obra va desplaure-li i va xiularla amb un estrèpit infantívol.
Els articles de Jaume Brossa a L'Avenç apassionaven sempre.
Eren esperats i comentats vivament. Talment els de Maragall al
fírusi.
A l n ú m e r o de j u n y de l'any 1893, publicava a L'Avenç un
estudi que és dels m é s famosos, a d r e ç a t a «La Joventut catalana d'ara»
amb un lema de T é l é m a q u e que d i u : «Serveis!... Talents!... Mèrit...
Bah! Sigueu d'una colla!»
Jaume Brossa, en aquest article, que vol ésser orientador,
parla sobretot de la confusió de direccions intel·lectuals. Copiem
uns p a r à g r a f s : «Aquella mateixa j o v e n t u t , que tan mal preparada
ve per l'ensenyança, la veiem figurar després en la joventut catòlica,
o es fa ateneista, o catalanista o republicana. Totes tenen el mateix
hiiit a dins. Per exemple, equina solidaritat pot tenir el jovent
modern amb aquesta pseudo-joventut que s'ha dedicat mansament
a la literatura cigalera, que ha sospirat per una època de la qual no
hem tret l'aigua clara sobre el q u è tenia de bona i de dolenta...?
Diu més endavant l'ardit polemista: «Molts enamorats del nou i
flamant creuen que el secret de tota obra d'art original, consisteix
en q u è sigui una imitació o un plagi de l'estranger. Aquells estan
suggestionats per una entitat superior i els sembla que t o t el que
s'aparta del (pic al li es l'a ja és dolent. Això om recorda un ditirambe
crilic del poeta anglès Swinburne, la s u b s t à n c i a del qual consistia
en el següent: «És igualment una bogeria atribuir a un Goethe, a
un Kant, a un Coleridge, la natural i p r ò p i a obra d'un Dante, un
Milton i un Shelley, com invertir l'exigència». Ací es veu molt
sovint que uns esperits clars critiquen desfavorablement una obra
de Zola, p e r q u è el seu simbolisme no és com d d'ibsen o reneguen
d'un Tolstoi p e r q u è és diferent de Zola».
1 acaba l'article dient: «A vosaltres, negativistes, eterns descontents, rebentadors il·luminats, que penseu en teatres independents,
en homes lliures, en criteris oberts, en cors francs; que creieu possible la destrucció del poder polític, que somnieu en l'estat econòmic,
que esteu penetrats de les sensacions, refinadament fortes, que d ó n a
el saboreig d'una obra d'art, que us deixeu seduir pels grans sintetitzadors del segle, Zola, Ibsen, Renan, Taine, Schopenhauer. Darwin,
Spencer, que esteu arrastrats pel culte a Wagner, que espereu el
triomf sacrosant de totes les autonomies, que anheleu una dona,
digna companya de l'home nou, intel·lectual i fort.
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Vaja, salut!»
H o m c o m p r è n a t r a v é s d'aquest article, totes les ires que encenia
U A v e n ç en l'ambient plàcid d'aleshores. A m é s de la v i v a c i t a t
agressiva de Jaume Brossa, hom veu reflectit en aquest article el
moviment intel·lectual de l'any 1893, gairebé incomprensible avui.
Josep M . de Sagarra ha evocat amb gràcia la figura de Jaume
Brossa. Reproduim Tarticle amb a d m i r a c i ó :
«A Catalunya — d i u el poeta — hi ha homes
representatius
de cada època, representatius fins a les ú l t i m e s conseqüències, fins
en allò més epidèrmio i m é s banal. Un dels homes representatius
per excel·lència en t o t i per t o t , fou Jaume Brossa. Es va apagar
quan estava al p u n t dolç de la seva maduresa, al moment de realitzar les batalles efectistes i llampants de la seva fantasia.
L a gent l'ha oblidat; de tant en t a n t en parlem amb uns quants
amics, que é r e m amics d'ell; les anècdotes, l'evocació de la figura
de Jaume Brossa, sempre tenen entre nosaltres l'acollida d'un record
s i m p à t i c , (runa cosa tciidrament cnvorada.
En Brossa era, primer de tot, un h o m e n à s ; un h o m e n à s corporal ment i espiritualment.
Estimava la pompa física i no s'estava
de res quan es tractava de la pompa dels sentiments i de les idees.
Era un home anti-realista. E l detall l i feia fàstic. Quan pensava,
volava a dalt d uu aeroplà, per damunt de la història, la ciència i
la poesia. L a seva conversa era una cascata torrencial; ho avarcava
t o t i ho barrejava t o t d'una manera infantil i olímpica. Pintava el
seu accent i el lèxic de galicismes i anglicismes, i l i agradava d'escoltar cerimoniosament el to de la seva veu i els seus poliformes acudits.
Quan parlava entre els seus amics, no s'inclinava mai davant d'un
interlocutor, sinó que s'estirava enravenat contra el respatller de la
cadira, posava els ulls en blanc, projectava la barba fent un angle
o b t ú s amb el coll, posava una cama damunt de l'altra. i feia ballar
amunt, sempre amunt, aquell peu enorme, un peu d'apòstol, ficat
dintre una sabatassa de jueu errant.
E n Brossa tenia una ossada prodigiosa, però estava d e s p r o v e ï t
de greix, duia un barret ample i un j a q u é desconcertant; però allí
on s'accentuava la pompa de la i n d u m e n t à r i a era en les armilles,
que, en aquest cas, el nom de «fantasia» els venia que n i pintat.
Tan aviat en duia una de verda i a t a p e ï d a com una baieta de taula
de billar, com se'n posava una de vellut de color de v i de Borgonya,
o de color de topatzi cremat.
En Brossa parlava d'alta política, d'alta d i p l o m à c i a , d'alta
filosofia; tots els temes tenien una gran alçària com la seva figura.
Contava a n è c d o t e s cardenalícies, en les quals ell jugava el primer
paper. Tan aviat evocava el tè d'una princesa armènia, com el
saló de la senyora del President de la Cambra dels Lords, com les
intimitats de la bohèmia prestigiosa d'un gran artista de fama
mundial. En les seves coneixences s'hi catalogaven els anarquistes
més explosius, les dones m é s belles i els folls m é s transcendentals.
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Coneixia a tothom i sabia coses de tothom. L a seva magnífica biblioteca, una biblioteca, segons ell, plena d'obres rares i precioses,
jeia dintre d'unes caixes de fusta abandonades en els docks de Londres, entre les innombrables estives de productes colonials.
A casa seva passava les nits en blanc tocant sonates de Beethoven i rumiant una novel·la importantíssima on s'hi tractaven tots
els problemes i s'analitzaven totes les passions.
Quan vivia a París, i invitava un amic a fer una excursió a
Versalles, l'obligava a anar-hi muntat a cavall. Entre tots els
mitjans de locomoció, triava aquest, que potser era el menys pràctic.
Llogava un cavaH qualsevol, i fruïa com una criatura aguantant-se,
no molt primorosament, dalt de l'esquena de la bèstia i fent voleiar
les cues del jaqué, les ales del barret, la barba i la cabellera.
Una vegada, per qüestions polítiques, el detingueren i el tingueren pres una setmana en un vaixell de guerra. Al moment de
detenir-lo, digué al seu fill, que estava esveradíssim, com és natural:
« — No t'hi amoïnis: havia de venir». Aleshores agafà la Lògica de
Stuard Mill i els Diàlegs de Plató, per tot bagatge, i es lliurà a la
policia. Després, ens explicava aquesta detenció seva amb una
magnificència i amb una teatralitat que feien plorar. Lligat de
mans, passava per les Rambles, i tot Barcelona se'l mirava amb silenci, com un redemptor perseguit.
Dintre d'aquest vestit extraordinàriament llampant i pintoresc,
que s'havia fet a força d'apretar la fantasia. E n Brossa guardava
una de les ànimes més nobles i més pures que han viscut a la nostra
terra. Jo no conec ningú, ni he sentit mai que ningú pogués retreure
d'En Brossa unes ratlles escrites o una anècdota o una paraula qua
tingués ni una ombra de mesquinesa, de misèria humana o de baixa
intenció. E n aquest gran català quixotesc, i cosmopolita, hi trobàvem sempre una bona fe de personatge tolstoià i un entusiasme
d'apòstol que topaven brutalment amb la rialleta i el panxacontentisme de la gent d'ací; per això aquell bon home, que tenia un cor
més tendre que una col·legiala, se sentia anarquista incendiari i
revolucionari de tot. i guillava a París a tocar el piano, a prepararia redempció dels homes i a donar molletes de pa als ocells del jardí
del Luxemburg.
Kn Brossa, com it espectacle, com a home moral, i com a lioinc
lleial, ha estat un dels nostres valors més interessants d'aquella època
d'avant-guerra, que ara ens sembla una mena de paradís guillat i
contradictori.»
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Resseguint la col·lecció de "L'Avenç" (1891-92-93)
Resseguiu amb nosaltres, si us plau, la col·lecció d'aquests tres
anys de la Revista. Són els tres anys dels desgavells i de les grans
coses acomplertes per aquesta penya, tan temible com eficaç.
Obrim el volum de l'any 1891, comencem a trobar «Les minves
de l'amor» de Maragall, primera poesia del gran poeta que hi veiem
publicada. E n els números següents del mateix any, veiem uns estudis interessantíssims de Joan Fastenrath. Continuen els estudis
gnuuatirals de Cases-l 'arlió i els primera de Pompeu Fabra sobre l;i
«Conjugació del verb català», i sobre «Els afixos prenominals i la
teoria de l'apòstrof». D ' E n Caselles trobem «La mort d'En Bicicletes» i articles de critica artística i bterària gairebé a cada número.
L'Alexandce Cortada publica també estudis crítics. Sobretot un
d'agudíssim sobre Zola i notes de crítica musical. Massó i Torrénts
comença a publicar-hi els seus «Croquis Pirenencs». Anem trobant
també uns articles ben suggestius d'Alfons Sunyol sobre dret català
i un estudi de Puig i Cadafalch comparant l'arquitectura de Madrid
i la catalana. A més de les «Minves de l'Amor», .Maragall hi publica
aquest any la traducció del «Mignon» de Goethe i «Enviant flors».
E n el primer número de l'any següent, la Redacció s'adreça
als seus llegidors dient-los que «el programa de L'Avenç és programa
d'estudi, d'estudi de tots ris problemes que pogain ínteropBtt» tà n'naixent moviment de Catalunya i entre aquests, a part del literari,
del lingüístic i de l'artístic, ens dedicarem molt especialment— diuen
— d'aquí en endavant al problema jurídic català».
Trobaríeu, seguint la col·lecció, «La gent de l'esquena dreta», de
Santiago Rossinyol i «Epigrames venecians» de Goethe, traduïts pel
Maragall. que tainl)é hi lé nua «Pirenaica». Kn Massó i Torrents i
E n Canibell signeu un bon estudi de hv costa catalana. Pompeu
Gener publica aquest any un article sobre «Renan, íntim», molt suggestiu. Jaume Brossa hi té un article sobre Narcís Oller, que acusa
una visió crítica finíssima. Gairebé a cada número trobem dades
i noves regles per la «Reforma lingüística», que creix enormement i
envaeix tots els camps. E n Guanyabens va publicant-hi poemes i
E n Massó i Torrents continua la publicació dels «Croquis». L ' A p e l les Mestres ja hi comença a rimar filosofia i moral. E l s articles
polítics d'Alexandre Cortada són d'una innegable densitat ideològica. Les primícies de la col·lecció de «Cançons populars catalanes»
de l·'raiiccsc Alió hi són publicades també.
Som a l'any 1893. el darrer any de vida de L'Avenç, també el
més ple d'activitats. Hom arriba a creure que, pressentint la fi de
la revista, s'acuitaven a fer-la més sòlida i mas palpitant que mai.
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Comencen l'any amb un article de Pompeu Gener, adreçat al bisbe
Torres, amb motiu de la publicació de «La Tradició Catalana». É s
una resposta a un article del gran bisbe, que associava al nom de
Renan el de Gener; és un article faceciós. Vestit d'antic condeixeble, Peius va dient plasenteries en to amable i reverent per fora.
Jaume Brossa hi fa aquest any un paper brillantíssim. És memorable, entre altres articles, l'envestida sagnant contra Frederic Soler.
«Ja és hora — diu — que L1 Avenç faci chor a l'escàs nombre de persones lletrades, que, abans de nosaltres, han protestat de la dramatúrgia de Frederic Soler. É s més necessari — afegeix — de contribuir a desfer la llegenda que s'ha format a l'entorn del poeta, ara
que ens amenaça amb dues obres que, junt amb «Jesús», han de formar una semi-trilogia. I acaba dient que només una frase feliç de
Chamfort pot explicar-li l'èxit de Pitarra. «El que fa l'èxit d'alguns escriptors és la relació que hi ha entre llur mediocritat d'idees
i la del vulgus.»
Maragall publica aquest any, en el número de setembre, «La
Vaca Cega». E n Guanyabens emplena en l'índex gairebé tota la
secció de poesia. Trobem la traducció d'«Espectres» de Cases-Carbó
i Pompeu Fabra. A més veiem traduccions de Baudelaire i «Així
parla Zarathustra» de Frederic Xietzsclie. L'Alexandre Cortada hi
té admirables assaigs. E l dedicat a Cèsar Franck, sobretot, diu
que va alçar molt d'aldarull. Acaba l'article dient que «no es cansarà d'anar propagant totes les noves i nobles evolucions de l'art,
important-nos poc les opinions dels mestres vells i, si tant convé,
les dels joves i tot».
E n aquest volum trobem «La Intrusa» d e M . Maeterlinck, traduïda per Pompeu Fabra. M. Maeterlinck va contestar al traductor, autoritzant-lo, en aquests mots. Llegiu-los:
«Monsieur:
C'est, de bien grand coeur et en vous remerciant de l'honneur
que vous voulez bien me faire que je vous autorise à traduiré «L'Intruse» pour «L'Avenç».
Je joins à cette autorisation tous nies voeux pour l'issue de la
lutte que vous ayez entreprise; heureux de me trouver un instant
avec vous du coté de la temérité et de la independance.»
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La reforma lingüistica
, E n un dels seus primers articles sobre gramàtica, a l iinv 1890,
anuncia cl Sr. ('ascs-Carlió que va a començar «la vigorosa campanya
lingüistica». E l s capdavanters van ésser tot seguit E n Pompeu
Fabra i E n Cases-Carbó. Van seguir el pla fixat amb una tàctica
perfecta. : conferències, articles en diversos periòdics. Hecordem els
de Cases-Carbó a «La Vanguardia»» i una secció a «L'Avenç» titulada
«La reforma lingüística». E n aquesta secció, a més d'explicar les
reformes que s'anaven adoptant, ressenvaven les controvèrsies que
anava suscitant cada nova reforma. De tot el que va ésser extractat
en aquesta secció constant, el més pintoresc és la contesta de U A v e n ç
a un article de Mossèn Collell, titulat «Entesos». Signa la contesta P. F . Indubtablement són les inicials del gran filòleg. Reproduim fidelment uns paràgrafs:
«Perquè, per mossèn Collell de la diatriba de L'Avenç el més
substanciós, el pot de la confitura, està en el pàrrafo en el qual li
diem que no el volem per mestre perquè no considerem sinó les lliçons
que tenen fonament científic.»
Diu més avall 1 il·lustre gramàtic:
«Davant les (lestcm/ilanças de L'Avenç, mossèn Collell, tot indignat exclama : «Crega el nostre col·lega que per est camí no hem
tle seduir-lo.»
«Bons propòsits — va dient el nostre filòleg —. Perquè a la veritat, en articles de caràcter científic com els que, si a Déu plau,
se'ns endreçaran, allò de parlar de reconades de bilis no aniria gens
bé. I est camí que no ha de seguir (Déu ho faci!) és el seu; el camí
per ont se les va empendre en el seu primer article y d ont encara
no ha sapigut apartar-se en el segon; camí per ont mitj ens ha fet
anar a nosaltres quand. a atacs com els d'ell, en Massó va haver de
respondre amb una carta cantant-li les veritats. Est camí és ben
bé el seu, y per est camí, he hem de receneixe, mossèn Collell, ens
deixarà sempre endarrera,, molt endarrera; massa que ens recordem
d'aquell seu article : Hulatis, ferreu los cavalls/, publicat arran de la
mort d'En Víctor Hugo, en el qual arribava a anomenar canyet de
las bèstias majors del radicalisme el lleg aent devia ser enterrat el
genial poeta».
A cada número trobeu contestes a atacs tan infeliços com aquest.
Prova, però, a despit de. la infelicitat, de l'aldarull que alçava a tot
arreu la reforma. Val a dir que també anaven arribant adhesions
de tot arreu. E n la revista anem trobant-ne. Entre els comentaris
més assenyats que va suscitar la reforma, assenyalem tres articles,
signats per M., publicats el gener de 1892 a La Veu de Montserrat.
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E n s diuen que van intervenir a favor de la campanya el poeta
Apel·les Mestres i E n Miquel i Planes, actualment paladí de 1 altre
exèrcit, per dir-ho amb un mot solemne.
Les conferències de Cases-Carbó i de Pompeu Fabra al Centre
Excursionista, són, tanmateix, memorables. E n Cases va dissertar sobre «Quin ha de ser el modern català literari?». Pompeu F a bra va tractar dels «Afixos prenominals i teoria de l'apòstrof».
E n les obres que publicaven, els de la penya anaven practicant
les reformes. Hom veu en obres d'un mateix autor, publicades en un
mateix any, mots que hi són escrits adés amb h i adés sense. Hem
recollit una frase d uu company de penya a Pompeu Fabra. Heuvos-la ací : «Tu ens fas servir de conill d'índies. Fas els experiments
al damunt nostre.» E l coronament d'aquesta companya fou «El
Congrés de la llengua catalana» de l'any 1906.

Una visita de Pereda a "L'Avenç"
E r a al maig de l'any 1892. S'esqueia a Barcelona el gran novel·lista, arribat per a presidir la festa dels Jocs Florals. A la seva
orella, és clar, la famosa penya de U A v e n ç sonava com el més viu
«plec intel·lectual de Catalunya. V a exposar el seu desig d'anar-hi.
E l dia convingut la colla de U A v e n ç l'esperava a la llibreria de la
Ronda de la Universitat, 24, on s'havien traslladat feia poc. Pereda, abans d'entrar, va passar els ulls per l'aparador. V a adonarse que no hi havia cap llibre escrit en la seva llengua. No va poder
contenir l'amargor que aquesta constatació li havia produït. E n la
conversa s'en va plànyer tot adolorit. Van contestar-li que no se'n
venien. Això, és clar, no era tota la veritat, ni de bon tros.

La mort de "L'Avenç"
E l to de modernitat o d'«europeisme» — que en deien — anava
accentuant-lo U A v e n ç . Aquest to comportava infal·liblement aleshores un caient secesionista.
V a escaure's, a més, que gairebé tots els obrers de V A v e n ç
eren anarquistes ben significats. Aquestes dues idees, les més condemnables, convivien, als ulls de les autoritats, dintre U A v e n ç . Van
començar a sovintejar les delacions. U n dia, la policia va anar a
fer un registre a la llibreria. E l registre, és clar, no va donar cap
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mena de resultat. Cap document acusador no pogueren trobar-hi
Així i tot, les persecucions augmentaven. Van decidir plegar la
revista, però continuar reunint-se i fer coses. A l desembre de l'any
1893, la Redacció de U A v e n ç s'acomiada dels seus llegidors en un
article que, esperançats, titulen : «A reveure!» Entre una pila de
coses, les més essencials irreproduïbles a hores d'ara, la Redacció
recomana a la premsa catalana que es fixi en la seva manera de
veure les coses de Catalunya. Que no transigeixi mai •— li aconsellen - en la qüestió de la llengua, i acaben dient : «També li recomanem que ens guardi un bon record, perquè si d'alguns hem estat
contraris ha estat amb tot el convenciment i amb la mateixa fe que
ens fa combatre a tots plegats per una causa comú.»
«Nosaltres — continuen dient — al despedir-nos avui, prometem no abandonar la nostra activitat, sinó esmerçar-la d'altra manera que creiem, per ara, més útil per a contribuir a la regeneració
intel·lectual i política de Catalunya.»
Cal dir que la colla de U A v e n ç , sense revista i tot, no va pas
al)Ianir-He. L a penya cercava tothora ocasions de manifestar-se i
d'agitar l'ambient. Qualsevol cosa els era bon pretext. Tot el de
més interès i més ressò que va fer-se va sortir d'ells. E n una pila
de coses cal confessar l'eficàcia d'aquell grup, ardent i intel·ligentíssim. Retrèiem, com exemple, la importació d'autors estrangers.

La festa modernista de Sitges
Al setembre del 1893, la colla de U A v e n ç , els modernistes, organitzen a Sitges aquesta primera festa. Sitges era el lloc més propici.
E l «modernisme» ni tenia la seva seu. Aquesta festa, per a les persones de seny, era una mena de satumal o de missa negra. Per als
joves que la feien era una expansió jovenívola i una romàntica consagració a l'Art, així amb majúscula. U A v e n ç va tenir una decisiva
influència en l'organització. No cal dir que E n Rossinyol va Uinrar-s'hi amb devoció. V a ésser-ne l'ànima.
L a festa va celebrar-se al teatre «El Prado Suburense». V a representar-se L a Intrusa, de Maeterlinck. V a executar-se, a més, una
sonata de Morera i un quintet de Cèsar Franck, «el dels gats», que
en deien, per mor d'unes rares sonoritats que aleshores hi trobaven.
Va tenir un gran èxit. E n Morera va assolir un memorable triomf.
E n Caselles i E n Rossinyol van fer d'actors. Diuen que E n
Rossinyol va fer-ho molt bé. E n Caselles no tant. Fer teatre era
la dèria del gran narrador. Creia que era per al que tenia més aptituds. Representant L a Intrusa va perjudicar-lo molt l'obsessió constant d'imitar E n Fontova. E n Brossa va parlar a la revista d'aques-
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ta representació, amb una gran sinceritat, que va ferir profundament E n Caselles. «Kn Caselles — deia el crític — va creure que
era el protagonista i no hi ha tal protagonista.» Generalment—va
dient E n Brossa — en Caselles feia un Atti, que s'assemhlava a aquells
octogenaris rondinaires i mal agradosos que feia E n Fontova.»
I/obra va ésser una meravella de presentaci^. E l s «modernistes», a despit d'aquest èxit, no van pas treure's del damunt el dictat
d'excèntrics.
E l comentari més àgil a aquesta festa és una frase anònima que
va començar a divulgar-se a l'endemà i va circular durant molts
de dies. Diu que mentre durava la representació, passava im pare
amb un infant a la mà, que plorava ami) un plor inestroncable. E l
pare, en passar per davant del teatre del Prado, on es representava
I M Intrusa, va dir-li amenaçador: Si no calles et faig entrar ací dins!
L a frase respon fidelment a la mena de sensació que feia a la gent
«normal» aquesta festa.

"Catalunya Nova"
E n Morera, fruit de converses a L'Avenç, fundà el 14 de juliol
del 1893, aniversari de la presa de la Bastilla, l'entitat coral «Catalunya Nova». E l formaven obrers, procedents de distints chors barcelonins. Bon punt nada la nova entitat coral, va haver de vèncer
els recels de tothom. Deien als cantaires d'En Morera que la interpretació que donaven a les obres de Clavé era una veritable profanació.
Al cap de vuit mesos d'haver estat constituïda l'entitat, el 22
de març de l'any 1894, debutaren a Novetats els coristes de «Catalunya
Nova». E l concert va ésser un èxit. E r a l'entitat coral dels «modernistes». Això va costar moltes dificultats a E n Morera i va
posar en perill l'entitat més d'una vegada. E n Morera va dirigir-la
catorze anys. Musicalment, «Catalunya Nova», nada a l'ombra de
la soca simbòlica de L'Avens, féu musicalment el que va fer la revista, en literatura sobretot. V a revolucionar l'ambient. E n Morera va aportar-hi el seu foc i la seva obra musical més pura i més
viva.
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L'estrena de "La Fada"
Massó i Torrents i Enric Morera van fer plegats una excursió
als Pireneus. Massó, i Torrents, que sabia el nom de les roques i de
les flors, devia ésser un company ideal per al músic. Van anar-hi,
assedegats de llum i de verdors, a cercar-hi cançons. Van fer, realment, una bona collita. Algunes d'aquestes cançons han estat després harmonitzades per E n Morera i publicades per U A v e n ç .
E s de bon record la sessió que, en tornar de l'excursió, va donar
E n Morera al «Centre Excursionista de Catalunya». E n aquesta
sessió E n Morera va sonar amb un flaviol les melodies pures que
portaven dels Pireneus. E n s diuen que feia calfred de escoltar-les.
E n aquesta excursió van trobar també la melodia del «Plany».
E n s plau de divulgar que la lletra, que va lligada avui a la punyent
melodia, no és pas popular. L a música d'aquella dolclssima tonada
de pastor és la de l'Alabau. E n lloc de : «Plora, plora, Catalunya»
que diu avui, deia la lletra de la cançó: «Ai no ploris, Alabau—que
el teu mal no serà gaire». L a lletra actual, tan popularitzada, és
d'En Massó i Torrents,
Trasbalsat d'aquella anada, E n Morera va demanar a E n Massó
i Torrents un llibre on pogués vessar tots aquells sons que havia
après a la muntanya. E n Massó, fidelissim al prec de l'amic i de
l'artista, va escriure «La Fada».
L a llegenda de «La Fada» va contar-la a E n Massó i Torrents
el pastor d'Evol. Diu el poeta que alguns anys després va tornar
algunes vegades per la regió de Noedes i ni allí ni pels pobles veïns
va poder trobar rastre de la tràgica rondalla.
Afegeix l'autor que va vestir aquesta llegenda pensant en la
música d ' E n Morera.
Amb la Fada vol representar l'autor dels «Croquis Pirenencs»
la tradició, l'esperit de la muntanya «que encanta l'enteniment del
qui fa les ascensions i atravessa els boscos i es deixa ullpendre en
la blavor dels estanys.»
L a lletra va llegir-la el poeta al músic vora l'estany Negre
d'Evol, sota la boscúria espessa, sobre el prat gerd.
E l poeta i el músic tenien, en fer l'obra, l'aspiració de trametre
artísticament l'olor forta de les grans muntanyes i el so de les aigües
i el vent.
A les darreries de l'estiu de l'any 1897, sota els»auspicis d'uns
intel·lectuals acabalats, va estrenar-se l'obra al «Teatre del Prado»
de Sitges, llavors la Meca del modernisme literari. Fou una festa
sorollosa.
Una gran multitud va traslladar-se a Sitges. E n Miquel Utri-
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Ho va actuar de director artístic i va pintar el decorat. L a representació no fou molt feliç. Van interpretar-la artistes italians professionals, que cantaven en català. E n Morales Pareja, cantava de
tenor, en català, naturalment.
Les deficiències de representació i l'aversió que un gran sector
sentia pels «modernistes», que eren els organitzadors de la festa,
va fer que durant molt de temps es fes gatzara a l'entoni
d'aquesta estrena.

"El Teatre Independent"
L a penya de L A v e n ç , febrosa d'activitat, creà, al gener de 1898,
el Teatre Independent, invocat des de molt de temps. E l debut va
fer-se al teatre «Olimpo».
E n el cartell de la temporada hi havia anunciats els «Espectres»,
d'Ibsen, traduïts per Pompeu Fabra i Cases-Carbó, i les «Animes
solitàries», de Haupmant, que havia traduït Maragall.
L'Ignasi Iglésies va ésser-ne l'ànima.
Per aquesta representació va encarregar-se a E n Brossa el paper
de l'Osvald Alving, a E n Fabra el de pastor Manders i a l'Iglésies
el de l'Engstrand. Després, però, per consell del metge, que creia
que la morbositat del personatge podia agreujar la feble salut d'En
Brossa, va canviar-se el repartiment. L'Iglésies va fer d'Osvald.
L a representació va anar molt bé. Abans de començar, Pere Coromines va fer una conferència sobre l'obra. És famosa la caracterització de l'Iglésies per la representació. L a figura física de l'Iglésies era ideal quant a alçada per fer el personatge que representava.
Però pecava de bru i tenia la barba negra. E l l va saber empal 11dir-se i amb pols d'or va tenyir-se els cabells i la barba. Peius el
va arreglar. E n Cases volia pintar-lo vestit d'Osvald. L'endemà,
però, l'Iglésies va sortir al carrer tot rasurat de barba i de cabell.
Hem dit que la representació va anar, bé i no és prou exacte:
A mitja representació la policia va entrar al teatre i va pujar a l'escena, passant pel passadís central. Van demanar pel president.
Van respondre'ls que no en tenien. Van demanar el permís i, és
clar, no van poder mostrar-lo. V a poder-se acabar la representació. L a temporada va acabar amb els «Espectres».
E l dilluns de la vinent setmana. E n Pere Coromines fou empresonat a Montjuich. S'esqueia la insurrecció de Cuba. Van creure
que la inauguració del «Teatre Independent» era un pretext per a
repartir proclames o prendre acords. E n Brossa va anar a París.
De París fou expulsat i va anar a Londres. V a allunyar-se per sempre de la colla de U A v e n ç .
MELCIOR FONT.

La festa dels Sokols

Traslladem a les nostres pàgines, traduida al català, una lletra de
Praga escrita per Henri Bidou i publicada al Journal des Debats,
de Paris. Es una de les més belles i intel·ligents descripcions de la gran
festa celebrada a la capital de la República de Txecoslovàquia amb
motiu del V I I I Congrés dels Sokols. E n u n editorial, de L a Publicitat
(1H de j u l i o l ) es donà u n breu resum de Vescrit de Bidou. A c í el
publicarem íntegre, i estem segurs que els iwstres llegidors ens lio
agrairan.
Dilluns, 5 de j u l i o l 1926
L'espectacle és prodigiós. Oblideu aquests mots freds de Congrés i de societats de g i m n à s t i c a , més propis a captivar u n sociòleg
que un artista. Oblideu aquest nom estranger de Sokols, encara
que tingui la seva bellesa i designi el falcó. No vegeu ací altra cosa
sinó homes, voluntats, masses homogènies, l'ordre d'un poble enter.
Qualsevol que sigui l'esplendor del quadro, el V I I I
Congrés de
•Sokols commou més encara per allò que hom endevina que per allò
que hom veu. É s un raig de claror abocat damunt l ' à n i m a complexa,
llarg temps comprimida, d'una nació avui triomfant. Q u i sols h i
veiés exercicis de cultura física, no ho comprendria gens. U n sentit
pregon els ordena, i el geni de la raça els colora amb la seva ombra
i la seva l l u m . Més encara que els amadors de l'esport, els esperits
curiosos del misteri dels altres esperita, els qui cerquen a conèixer
els principis de les energies, troben ací llur compte.
L estadi, sobre una altura, t é prop d'un q u i l ò m e t r e de llargada.
L'arena t é uns 300 metres per 200. E n t o r n , s'atapeeix una massa de
cent trenta m i l espectadors. E l fons, en oposició a les tribunes, e s t à
tapissat de camises vermelles. Imagineu-vos uns murs gegantins
coberts d'una floració de roselles.
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Tres obertures immenses serveixen d'entrada als gimnastes.
Heu-vos ací un dels aspectes més impressionants. Tres grans columnes de més de setanta rengles. Altres batallons desemboquen
darrera dels primers. Travessen l'arena, es desdoblen, la t o m e n a
travessar desdoblant-se novament. A r a l'immens espai és cobert
per una renglera de columnes per quatre. De, cop els homes, que
estaven colze a colze, se separen, i j a e s t à : l'estadi és enterament
cobert. Estenen els braços, i flurs mans es toquen. É s una immensa xarxa humana. Són catorze m i l .
Aleshores c o m e n ç a , en mig del cant continu de l'aram, una
mena de ballet heroic,en el qual les figures se succeeixen durant prop
de mitja hora, sense u n defalliment de m e m ò r i a , sense una vacil·lació.
Sobre tal nota de tal mesura, tots els braços s'alcen ensems, i l'estadi
queda bruscament p i n t a t d'ocre pàl·lid per t o t a aquesta carn nua.
A una altra mesura, tots els torsos cauen, i l'estadi esdevé blanc.
Després, com obeint una ordre, tots aquests cossos s'ajupen, i l'estesa
és com recoberta d'un blau negre uniforme. Aquests canvis de
color s'assemblen als de les messes sota el vent. I això no és una
c o m p a r a n ç a . Una força immensa alça i disciplina aquestes espigues.
E l moviment dels braços que s'alcen fa una mena de fregadís semblant
al de les tiges. Per t o m a r a la posició fixa, les v i n t - i - v u i t m i l mans
t o m e n a caure amb un soroll de cop.
Els exercicis de les dones tenen el mateix c a r à c t e r : la matcixe
sortida, aquesta vegada per setze de front, el mateix desdoblament,
la mateixa formació en rengleres de columnes per quatre, i , en f i , el
mateix desplegament a d i s t à n c i a entera, de manera que ressta cobert
l'estadi d'un immens joc de bitlles, d'una mena de vinyar els ceps del
qual són aquests joves cossos. Els colors són m é s vius. A la jupa
blava i al cos blanc s'afegei xentorn dels cabells un mocador vermell.
L a p a r t i t u r a executada per la música és m é s variada. Algunes vegades uns passos de d a n ç a , i una posició semblant a la que
hom anomena arabesc, fan onejar t o t el camp. 0 bé es forma una
línia de columnes per un, on les mans que s'alcen i es baixen fan
palpitar una doble franja.
N o m é s cito els moviments més simples. Ben aviat altres equips
de dones vindran per sis, portant taulons o m é s ben d i t , bancs,
que disposaran en polígons, i la diferència de les línies a u g m e n t a r à
amb la diferència de les a l ç a d e s . Figures gracioses, obliqües les
unes damunt de les altres, les mostraran tantost quasi ajegudes, tantost quasi penjades. E n f i , la jornada s'acaba per un vast quadro
al·legòric, que representa a grans trets la història de la p à t r i a .
Del suplici de Joan Hus, cremat el 6 j u l i o l 1415, B o h è m i a ha
conservat contra Roma un ressentiment que encara dura. E l 6 de
juliol és festa nacional, i aquest dia el Teatre del Poble ha posat en
escena una obra o més exactament, una crònica històrica, d'altra
part emocionant i ben feta, on la c o r r u p c i ó de la clerecia del segle
quinzè era denunciada. L a vigília, havia t i n g u t lloc una cerimònia.
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a la plaça de la Casa de la Ciutat, davant el monument de Hus,
voltat de flames que cremaven dins piques de font. De manera
que Txecoslovàquia ens dóna respectacle paradoxal d"un poble
catòlic que té per heroi espiritual un heretge cremat com a tal.
Aquesta explicació ajudarà, em penso, a representar-se la curiosa
al·legoria figurada sobre l'estadi.
Havem vist de primer, dalt d'una mena de monument o de
fortalesa elevada damunt l'arena, uns homes negres que representaven les puixances de l'ombra. Aquests homes reduïen a esclavatge un pacífic poble compost de pagesos vestits de robes blanques i pageses amb jupes blaves, morades i color de taronja. Aquestes pobres gents no trigaven gaire a caure en un profund sòn. Aleshores, del fons de l'estadi arribava un seguici alliberador, un seguici
blanc, sota la bandera amb el calze vermell, que és la bandera de
Joan Hus. Però aquesta victòria de les forces de llum era de curta
durada. Gairebé tot seguit, els homes negres cridaven en llur socors
una tropa groga i verda, que representava, m'han dit, els soldats
tramesos per Roma. L a bandera blanca era reemplaçada per la
bandera groga i negra d'Austria, i el poble tornava a caure en la
seva letàrgia.x Mentre dormia, tres cavallers arribaven al galop
i feien en va el tomb de la pista. Eren els suecs. E l s txecs encara
no els han perdonat llur abandó de 1648, en el tractat de Westfàlia.
Després d'una estona, uns altres tres soldats arribaven al galop.
Anaven vestits com els soldats de la primera República. A l pas
d'aquests fills de la Llibertat, els pobles adormits es mig alçaven.
Però la servitud s'allargava encara durant un segle enter. Unes
noies vestides de blanc recorrien l'arena. Amb el gest de llurs
mans aplegades en anella, cridaven a la vida els qui dormien. I
la lliure Txecoslovàquia, després d'un llarg interregne, succeïa a
U lliure Bohèmia.
M'adono prou bé que contada i traïda així, aquesta escenificació
històrica i al·legòrica prendrà un aire de simplicitat excessiva.
Penseu tanmateix en el sentiment seriós amb el qual aquest poble
revivia la seva història. U n vent capritxós, girant les banderes,
portava cap a nosaltres gotes de tempesta. Del fons de l'horitzó,
les estries negres de la pluja venien de pressa en ruixats violents.
Ningú no es movia. Prop dels grups dels pagesos adormits, uns
tolls d'aigua reflectien el sol groc. L'arena era un aiguamoll. Sota
la còlera del cel, com sota les proves del temps, la nació immòbil
esperava el seu despertar. Qui de nosaltres oblidaria aquests grups
humans, blancs i vermells, semblants a flors tallades, estesos com
a morts en el fang, a la vora de les escumejants superfícies d'aigua?
Tals són aquests jocs. Quants d elements hi participen! Disciplina i paciència d'un poble llarg temps oprimit; formació d'un
exèrcit sense armes, l'únic que fou possible quan Viena manava a
Praga; educació física elevada a la dignitat d'una doctrina i d'una
fe; idealisme eslau, tendint confusament a un món millor : totes
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aquestes màximes s'entrelliguen i s'enforteixen, i el passat, ací com
a tot arreu, no pot ésser distingit de l'esdevenidor. E n un mateix
moment, un hom es creu ésser en l'edat mitjana i en el segle pròxim.
E n aquest país turmentat i vigorós, la tradició ha pres la forma del
progrés.
HENRI BIDOU

La qüestió de les prosificacions en les
cròniques catalanes
(Resposta a Manuel de Montoliu)

Com indicava en el número anterior, Manuel de Montoliu, en el
seu treball aparegut en aquestes planes (mes d'abril), es limita, gairebé
exclusivainont, a comentar els meus dos articles iòhte la qüestió de
les prosificacions en les crònúpies de Jaume 1 i de Bernat Desclot. Haig
de confessar que, bo i sabent prear en tot allò que val aquesta distinció
de què em fa objecte el meu docte amic, m'hauria plagut de veure'l
deturar-Se també a recollir les objeccions que li han eslat directaiuenf
i concretament adreçades pels nostres erudits en llurs respostes a l'enquesta. La seva companyia m'hauria estat agradable; tant més que,
contra allò que jo esperava, en lloc de trobar en el senyor Montoliu
un aliat, hi he trobat el més virulent impugnador. E m permetrà,
peròj de fer li observar que el seu silenci davanl de les objeccions que
ara l i han adreçat els erudits, no em sembla prou oportú. Que no
reculli aquelles qui ens són adreçades conjuntament, i m'hagi permès
de contestar-hi de la manera que he sabut, és una deferència que sempre és d'agrair, però que no tingui ni un sol mot per a les objeccions
que l i fan, per exemple, Jordi Rubió o Ramon d'Alòs, haig de confessar que no m'ho explico. Sobretot, perquè això contrasta amb el
retret que adreça als erudits catalans (p. 401, nota) de no haver mostral cap interès pe] seu estudi l.n Oançó de gesta de Jaume I . Ara.
M'iant a la conjuració de silenci de la qual parla Montoliu, tot i haver
estat jo l'únic qui comentà aquest treball, haig de dir al meu amic
que no crec molt ni poc en la seva existència. íSi els nostres erudits
" " TOjD dir res públicqimenl del seu estadi, ós probablement perquè,
en les vehements discussions que, com ell mateix ens comunica, va
haver de sostenir, ja l i degueren dir tot allò que en pensaven. Per
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això, i perquè llur opinió no era, en general, favorable a la nova teoria, degueren estimar-se més callar de manera que potser
allí on
Montoliu veu una conjuraeió de silenci, no hi hagué sinó un desig de
no molestar-lo.
T a m b é crec injust el meu amic quan afirma que pot haver-hi «algú
que hagi pensat que el seu paiier en aquesta qüestió ha estat purament
el de í'ase de la fL·iita» (p. 401). He rellegit les respostes a l'enquesta
amb la sola intenció de veure si hi havia alguna frase que justifiqués
aquesta seva impressió : no hi he trobat ni tant sols cap mot qui pogués
constituir una insinuació en aquest sentit. I pel que fa a la paternitat
de la teoria, cap dels erudits no deixa d'atribuir la a Manuel de Montoliu : hom h i parla de la tesi (VEn Montoliu, i allò que hom em concedeix és haver la continuada o reforçada o millorada. 8oLs un cop, un
sol escriptor, Eovira i Virgili, diu : «És perefctanient compatible la
tesi de Montoliu i Soldevila...» P e r ò com que Eovira comença per
indicar que Montoliu fou el primer a sostenir aquesta tesi, no pot ésserli atribuïda cap intenció que vagi contra el reconeixement de la seva
paternitat exclusiva. Per això em sembla que, en creure's obligat : i
fer la declaració que «la teoria sobre un text poètic primitiu de l a Crònica de Jadme I i per tant possiblement de les altres cròniques catalanes medievals, és la tcorni de Montoliu exclusivament» (p. 4»1), el
docte filòleg s'ha deixat portar per un excés dé susceptibiUtal, mala
consellera que convé allunyar sempre, i més en aquesta mena d'es
tuclis.
Per la meva part, tinc la satisfacció d'haver praticat escrupolosa
ment el suum cuiqne tribnerc que Montoliu invoca. He tingur bona
cura a indicar en els meus dos articles allò que en tota aquesta qüestió
li pertany.
* * *
Montoliu creu que la reconstrucció feta per mi del fragmem, de
poema que pugui haver-hi en els apartats 59 i 60 de la crònica de Jaume I (edició (Aguiló), és inacceptable. E l l publica la còpia literal d'un
seu antic borrador : la major part dels versos que jo he reconstruít
ara hi figuraven ja, amb minúscules diferències; però el nieu company
va jutjar prudent de no admetre'n sinó alguns pocs : els que donà en
el seu estudi La cançó de gesta de Jaume I . Va rebutjar tots els altres
per les causes que detalladament exposa en el seu recent article.
Abans de passar a examinar les, em convé — defensor com só de
la tesi Montoliu — no desaprofitar un argument molt interessant que
el propi Montoliu forneix amb aquest borrador i que no sé comprendre
com ell ha desaprofitat. ;No diu res als escèptics en aquesta qüestió el
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fet que dos erudits, cadascún per la seva banda, sense tenir cap indici
de llur troballes, arribin a reconstruir amb força similitud un fragment
tan llarg de poema? No els diu res el fet que Montoliu tinguis, com
ell indica, en el text de l'edició Aguiló, «assenyalades totes les assonàneies aprofitades per Soldevila»?
Jo veig en aquesta coincidència una prova força poderosa. Malgrat les diferències al·ludides, la similitud és impressionant; fins al
punt que en aquesta còpia literal de l'antic borrador, la forma d'algun
vers que Montoliu acceptà en el seu estudi La cançó de gesta de .Jaume l és molt més acostada a la del que figura en la meva reconstrucció
que no pas a la del que figura en aquell estudi. Vegeu, per exemple:
en la crònica hi ha la frase : «e aquests nostres que trayen les tarides
estegucren se de remar». Com que la paraula tarides apareix un
nioinent abans, en la meva reconstrucció hi ha el vers:
e els nostres qui les trayen | e«tegren-.se de remar,
i una nota qui diu : «He substituït tarides pel pronom lex. Montoliu
no ho fü, j dóna el vers : qui trayen les tarides \ rstnjneren se de remar.»
Dona bé : en l'antic borrador de Montoliu la forma que pren aquest
vers no és la que ell admet després en el seu estudi, sinó exactament
la mateixa que figura en la meva reconstrucció, amb la substitució
de tarides pel pronom les, amb l'admissió de e els nostres i and) la forma
del perfet esleijren per estcgurmi, qui apareix també en la crònica i
que jo empro perquè resti un hemistiqui de vuit síl·labes.
Un cas semblantment colpidor és, per exemple, aquest altre. La
crònica diu (edició Aguiló, p. 07) : «e quey havia . i . pug, e era prop de
hi mar, et ab .D. hòmens...» El sentit d'aquesta frase no m'apareix
prou clar. Ter això, tot admetent el vers que Montoliu n'extreu fe
quey havia . i . pug e prop de la mar), hi vaig introduir el mot era, entre [ ]
• no en cursiva, perquè no pogués recaure la responsabilitat de l'afegit
sobre Montoliu. E l vers restà, doncs, en aquesta forma:
e que hi havia un puig \ e [era] prop de la mar.
Però he vist amb satisfacció que t a m b é en aquest punt el borra
dor de Montoliu concorda amb la meva reconstrucció, i que si en el
seu estudi La cançó de gesta de Jaume I , va incloure el vers
e quey havia . 1 . pug e prop de la mar,
abans, en el seu borrador havia inclòs el vers
e que l i havia . 1 . puig e era prop de la

mar,
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exactament igual al meu. Ve't aquí altres coincidències que veneu
— em sembla — a donar m ú t u a m e n t valor a la reconstrucció que,
cadascú per la seva banda, vàrem fer Montoliu i j o .
Una altra observació d'ordre general em eimvé també de fer,
abans de passar a examinar ami) del all les causes que obligaren Mon
toliu a rebutjar molts dels versos del seu antic borrador i que l'obligueu
ara a rebutjar molts dels versos reconstruïts per mi. JÍs aquesta.
No sé comprendre per què Montoliu ha aplicat un criteri diferent a
aquests § 59 i 6U de la crònica que als altres fragments d'on exrtn©
versos. Quina sobtada rigorositat l'ha fet rebutjar versos sencers i
hemistiquis intactes que hi ha en la prosa de la crònica o en al seu prop
borrador? j,Per què no va admetre en el seu estudi d'antany versos
com e estegueren gent e suau. \ e anaren escoltant; e aquest anaven traent
les tarides suau; e podien ésser los nostres I bé tro a .CL. a cavall, e derrocar Vhem en terra \ e així no porà fer mal; e donà l i tul cop \ per los.
pits del eavaUf Per què no va admetre tota aquesta sèrie d'hemisti
quis:d els còmits de les naus, fo lo consell aital, bé doscents a cavall, set
cents peons de crestians, qui era prop de la mar, foren arrenyats, e doscents a cavall, tan prop los crestians, nostre cavall ensellat, mostrar-lo-us
he a matar, e volch-se levaii
Aquests versos i aquests hemistiquis es troben així, sense afegitons de-cap mena, n i supressions, ni transposicions interiors, en aquests
dos apartats de la crònica. E n el borrador de Montoliu en figuren
molls. Per què els va rebutjar després? No sé explicar-m'ho. Quei
un escèptic en aquesta qüestió els rebutgi, res a dir. Que els rebutg
Montoliu, convençut com està que sota aquest passatge de la crònica
hi ha una tirallonga monorrinia, assouantada en -a, em sembla incomprensible; potser explicable solamenl per motius d'un altre ordre,
tenint en compte Testat d'esperit en què es trobava (com ell mateix
ens explica en una nota del més gran interès), quan es va decidir a
llançar a la publicitat la seva teoria. L ' h i va impulsar, «d'una banda
— són els sens propis mots — la necessitat de posar Ei al turment de
les assonàucies que em perseguien com mals esperits, arribant a l'er-me
creure, més d'una vegada, que era víctima (runa veritable idea lixa
sense fonament en la realitat». No podria ésser que, com a reacció
contra aqueix estat psíquic, Montoliu hagués, en un moment donat,
passat de l'un extrem a l'altre, i rebutjat implacablement versos i assonants que se l i oferien?
L'exclusió d'aquests versos i hemistiquis per pari d'En Montoliu
resulta tant més inexplicable que, com saben tots aquells qui coneixen
el seu estudi La cançó de gesta de Jaume I . s'hi va mostrar mes d'nu
cop excessivament indulgent en l'admissió de versos. La manera com
ell s'expressa, en el seu comentari recent al meu primer article, podria
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induir a creure el contrari, no solament perquè hi diu que eh seus ver
sos han estat «extrets sense retoeammts importants de la prosa del
text» (el subratllat és d'ell), sinó t a m b é per la impacable rigor que
posa en l'examen i bandejament de molts versos extrets per m i . L'n
sol exemple bastarà, de moment, a fer comprendre com el criteri qui
el va guiar en l'admissió de versos no fou sempre tan rigorós com el
criteri que va aplicar a aquests apartats .r)9 i 60 de la crònica i al seu
antic borrador. Vet aquí els versos o fragments de vers que Montoliu troba en el § 225 del Llibre dels Feyts, tal com ell ens els dóna en
el seu estudi (p. 33):
e quan fom aquí
. enviamhi los adalits
e aduyxeren de sarraïns
. . que s'eren èxits
si los sarraïns

quan hoim
car plus valia a els — nostre anar que romanir
e que mils
E cascun cavaler — lloava a son amich

. . . e don 15ng. dix
que havia a parlar ab nos e seguins prop dei riu
i Q u i serà que esguardant aquest fragment de la reconstrucció de
Montoliu no restarà admirat que el docte filòleg hagi deixat d'acceptar
tota aquella sèrie d'hemistiquis intactes qui figuren en el seu borra
dor corresponent als paràgrafs r>0 i 60 de la crònica?
i l qui, veient que Montoliu gosa a donar les frases truncades que
acabem de transcriure, com a prova que el paràgraf 225 de la crònica
és bastit sobre una tirallonga de versos assonanlats en i , , no trobarà
estrany que gosi fer-me retret pel erileri que he seguit en la meva re
construcció?
Això ens porta a examinar amb detall les objeccions que Montoliu fa als versos reconstruïts per m i .
E l to d'aquestes objeccions és donat per aquest fet. É s costum,
en publicar textos antics, així en prosa com en vers, numerar-ne les
línies, en una o altra forma, a f i de facilitar-ne les citacions. En numerar el fragment de poema reconstruït, vaig comptar les ratlles en lloc
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de comptar exclusivament els versos. H i ha cinc ratlles de punts
suspensius i vaig comptar-les. Que el senyor Montoliu em fes notar
simplement la inadvertència comesa, em semblaria molt natural. P e r ò
é» que el" senyor Montoliu vol fer d'això un terrible argument contra
mi. «La primera observació que m'interessa fer — escriu en la pàgina 405 — és que Soldevila compta en la seva numeració com a versos les interrupcions...» «Recordi el lector que, com ja he dit — escriu
en la pàgina 406 — , Soldevila compta com un vers cada una d'aquestes
llargues interrupcions». «Dels 73 versos presentats per Soldevila —
escriu en la pàgina 407 — n'hi han 5 que són ratlles de punts suspensius...» «D'aquests 42 versos — escriu en la pàgina 408 — rebutjarem
solament els 5 senyalats amb punts suspensius...» (Segueix l'enumeració dels altres que rebutja.)
Si jo hagués dit en alguna banda que havia extret 73 versos, es
podria trobar encara una vaga explicació a l'aferrissament de Mon
loliu. Però és el cas que una sola vegada que indico el nombre do
versos, per tal de donar una xifra rodona, dic uns setanta. É s més:
tot seguit — i això el senyor Montoliu s'ho calla ben callat — sortint
al pas de les indubtables objeccions que als versos reconstruïts seran
fetes, indico que «encara volent suposar que. calgui reduir-ne la proporció, no deixarien de constituir una prova molt digna d'ésser tinguda en compte» (pàg. 246).
M'estranya, doncs, que Montoliu hagi caigut en la temptació de,
convertir en un argument de tanta importància el fet de no haver
exclòs de la numeració cinc línees de punts suspensius; però m'estranya
encara molt més que hagi convertit la recerca i la troballa de versos
dins el Llibre dels Feyts en una mena de competició, de pugilat o de
concurs.
Com més llegeixo el seu article, menys em sé avenir que ell, home
lúcid i serè com és, no l i hagi donat un to totalment diferent. L'excés
de susceptibilitat a què al·ludia al principi ha enterbolit una mica,
seus dubte, la seva lucidesa. Si no fos així, com podríem explicar-nos
les relliscades que ha sofert i les contradiccions en q u è ha incorregut?
Imediatament després de fer observar que incloc en la numeració les línees de punts suspensius, Montoliu fa observar (p. 405) que
en la meva reconstrucció «hi ha 4 versos amb assonància -àa (la tirada
és en assonància -a) i un vers amb assonància de». Creu que hauria
hagut de prescindir d'aquests versos. «En l'èpica castellana i en els
Romances vells — diu — aquesta alternància d'assonàncies surt amb
una certa parsimònia. Admetre-la a ulls clucs, com fa Soldevila, és
per a mi una llibertat excessiva»
Abans de tot, d'on treu l'amic Montoliu que jo l'he admesa a ulls
clucs? E n un conjunt d'uns setanta versos (o si prefereix d'uns sei-
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xanta), el fet d'haver admès solament 3 versos amb assonància -aa
(ell diu 4, però no són sinó 3) i un vers amb assonància -àe, demostra
precisament que, tot i acceptant la possibilitat que aquestes assonàu
cieà existísain, he cregut que sols molt excepcionalment podien ésser
presentades.
E n segon lloc m'és difícil de lligar aquestes protestes que ara fa
Montoliu, amb aquest paràgraf del seu estudi La cançó de gesta de •Jaume I (p. 38) : «En els versos de la primitiva gesta observem la presència d'assonances aproximatives, fet que ja ha estat repetides vegades
observat en les Gestes castellanes; Menèndez Pidal, Cantar del IJin
f'id, I , 103 a 124, observa rimes assinants de à amb -de i a» i de ó
amb óe i oi/. Així veiem en una mateixa tirallonga monorrímica pa
raules en -ca rimant amb els plurals en -ces i amb formes verbals en
-eren, -e»«cn, etc. T a m b é feien assonar vocals tancades amb les corresponents obertes, tradició que s'és perpetuada, com és sabut en l'escola catalana provençal. Exemples del que diem podrà trobar-los el
lector entre les mostres que havem donat més amunt.»
Efectivament : en les mostres donades per Montoliu trobem sovint
mots com casa, blanca, capa, etc, assonant amb mots com atzegayes,
ostatge, altre, e t c , o mots com fejfta, pressa, seda, e t c , assonant amb
vespres, esteles, perles, etc. (pàgines 26, 27, 28, 31 i 32). Jo no hi tinc
res a dir. Però no puc obüdar la pregunta que fa Montoliu criticant
el meu únic vers en àe : «És que. sabem que el poeta suposat dels verso» pronunciava aquestes dues vocals com un barceloní del temps present?» (p. 405).
T a m b é trobem, en les mostres donades per Montoliu, en una tira
"onga de versos assonantats en ó, la rima Foyos en 6o (p. 33). So
no hi tinc res a dir. Però observi Montoliu que és un cas equivalent
al de l'admissió d'assonàncies en -àa en una tirada assonantada en -à.
Si ha rectificat el seu criteri, tampoc no hi tinc res a dir. La rectificació és sempre lícita i àdhuc, si és sincera, lloable. Però Montoliu
hauria hagut de fer constar que ell havia incorregut abans en els fets
que ara critica tan acrement.
Després de protestar d'aquestes assonàneies. .Montoliu passa a
examinar les supressions fetes per m i en la prosa de la crònica. «S'hi
ha de petites i de grosses», diu (p. 406). Quant à les primeres, gairebé
ni em cal dir com és natural que hi siguin. U n dels procediments per
destruir el vers és afegir-hi alguna paraula. E n reconstruir el vers
caldrà separar-la de bell nou. Donem una mirada a la manera com
fou prosificat el Poema del Cid i trobarem, entre altres, aquest procediment. Aquesta ampliació s'esdevenia, àdhuc, de vegades, quan la
font era en prosa. Amb la finalitat de mostrar això, vaig posar de
costat un document cancilleresc i un passatge de la crònica de Bernat
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Ihsclot (número d'octubre, p. 358). Allí veiem, per exemple, com,
si el document diu de malalties, la crònica afegeix é </<• pestilències que
Déu los havia donades en llurs asts. Vet aquí, doncs, tota una frase
1(110 caldrà suprimir si volem restituir la font primitiva.
E l fot que hi hagi petites supressions no és, doncs, en principi,
cap axgtuuent en contra d'una reconstrucció. Convé, això sí, que el
reconstractor les indiqui en una forma o altra, a f i que els lectors puguin
constatar-les. Això vaig fer j o , sia posant-les entre ( ), sia indicant-les
a peu de plana. I tan escrupolosament vaig fer ho — sobretot tenint
en compte el caràcter d'aquesta revista, la qual no és pròpiament una
revista d'erudició — que el senyor Montoliu, qui, pel que es veu, ha
controlat minuciosamcnl les omissions que be pogut cometre en aquest
sentit, no n'assenyala sinó dues : «una peça e fortment» i «de tot en tot».
Referint-se a les petites supressions, escriu Montoliu (406) : «Bes
primeres són tan nombroses i repetides i ensems tan arlnlràries que no
les podem admetre en llur majoria». Tanmateix, posat a assenyalar ies
no n'esmenta sinó set, algunes d'elles de mots evidentment innecessaris o redundants. Jutgeu si no : en la frase, «volien pujar a una altra
serra que hi havia», considero inexistents, els mots «que hi havia»; en la
frase «e nos ab tres cavallers que anaven ab nos», deixo de banda els
mots «que anaven ab nos»; en la frase «e v i m que sentits érem de tot
en tot», el final «de tot en tot.» No m'explico que Mòntoliti consideri,
per aquest sol fet, inadmissibles els tres veross on aquestes frases figuren, ell qui, per tal d'aconseguir una assonant en -«, arriba no menys
que a suprimir, en un temps compost, el participi, i a convertir la frase
«que vença batalla que allí on l'haurà vençuda. en el vers «que vença
batalla que allí on l'haurà» (TAI cançó de gesta dc Jan DU- I , p. 24). Si
jo fos amic com ell de posar admiracions i interrogants entre parèntesi,
bé n'hauria de posar alguns al marge d'aquesta constatació. No podria
t a m b é repetir la frase que m'aplica per una volta (p. 407) : «Ningú
no podrà negar que la força de l'assonant és de vegades irresistible?»
Mes importància tenen les supressions dels mots «una peça e fortment», «en una galea que era sua» i «en la galea de Tortosa»; però, contra cl parer de, Montoliu, no sé veure que cap d'aquesies indicacions
sigui essencial en la narració.
H i ha, en fi, una altra petita supressió qui sembla mes que no eap
altra aparèixer com a inadmissible ais ulls de Montoliu (p. 406) : «Després del vers 27 — exclama — Soldevila suprimeix la frase tan expresiva en ells que no són re, que reforcen tan bellament el Firam que precedeix.» P e r ò , amic Montoliu — em veig obligat a exclamar jo, — si
aquest vers que combateu és u n vers extret per vós, i com a tal va en
cursiva en el meu treball! Si aquesta supressió de la qual ara us planyen
és obra vostra i jo no he fet sinó seguir-vos!
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Ben entès que, si es tracta d'una rectificació de criteri, jo sóc el
primer a respectar hi; però crec que, fos com fos, el meu company
hftvia d'haver indicat que ell havia incorregut en el pecat que ara combat. Crec, però, també, que si en aquest passatge del Llibre dels Fci/ts
hi ha un assonant en -d, un d'aquests assonaiits deu ésser aquest Firam.
Precisament aquesta expressió era un crit de combat dels nostres guerrers; i observem que, suprimit l'afegit «que no són re», resta el vers : «e
quan forní renyutíi ell dix-Im : Firam!»
Quant a les «supressions grosses», poca cosa haig de dir. No es
tracta pròpiament de supressions. Estic d'acord amb Montoliu quan
les qualifica de llacunes o interrupcions ; el poema no és rastrejable,
es perd. Per això una ratlla de punts suspensius separa els fragments
diversos del poema. É s el mateix procediment, com petament raonable, que empra Montoliu en el seu estudi La cançó de gesta de Jaume 1.
Ara, seguint la seva minuciositat estadística, constata que les interrupcions són cinc, i compta les ratlles de prosa que cadascuna d'elles coml'ii n. i en ta l'addició, i arriba a trobar un total de 32 ratlles de prosa.
Per això afirma que no tinc dret a dir que els versos són trobats sovint
sense interrupció. Cinc interrupcions (n'hi ha algunes més) en üu
conjunt de prop de 71' versos, em sembla una jcifra més aviat reduïda:
podria haver-n'hi hagut prop de setanta.
Tot seguit entra Montoliu a estudiar les substitucions i transposicions, i examina ja, sovint, versos isolats. És ací, en la meva opinió,
on hi ha les objeccions més encertades de Montoliu. Ho és completament la que fa al vers 72. Realment, el futur de «ferir» ha d'ésser
«ferrà». T a m b é és més que probable que els tennes de l'expressió «trotant e d'arlot» no siguin invertibles, tot i que no es tracta d'una expressió constant (recordem la forma «de. trot e d'arlot», i , dins el mateix
gènere, «trotant e de galop».
Quant a la substitució del perfet perifràstic pel perfet simple, que
Montoliu em combat, el fet que aquella forma aparegui en la crònica
algun cop indica que ja existia quan fou redactada. . Si Montoliu té
proves — i és possible que les tingui — que en l'època en què el poema
degué ésser format no existia encara aquesta forma de perfet, llavors
no hi ha dubte que els tres versos (21, 25 i 53) són rebutjables. En
cas contrari cap la possibilitat.)
Trobo que Montoliu podia haver-se estalviat la pregunta que fa
referint-se al nom «Sancta Ponça». «Es que Soldevila no sap — diu —
que el nom d'aquest lloc de Mallorca és paraula plana i no aguda?»
No ha observat el meu amic — preguntaré jo al meu torn — que en la
meva reconstrucció accentuo els mots amb l'ortografia moderna, i que
si cregués que el mot Ponça és agut l'hauria accentuat! — Llavors —
potser insistirà Montoliu —, per què admetre'l com a final de vers en
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una tirallonga assonantada en -a? — Perquè, com sap bé Montoliu, si
els noms propis són sovint, en aquesta mena de poemes, els determinants de l'assonància, algun cop, excepcionalment, són ells qui la trenquen. E l l mateix admet els versos : «e anemnosen a albergar a Exe
rica», «e albergam endret lo castell de Xericha», dins una tirallonga
en -éa (p. 27). Què diria si jo preguntava : «És que Montoliu no sap
que el nom d'aquest lloc de Valencià és pataula plana i no esdrúixola?
I deixo de banda el cas del mot Ixar, assonant d'una tirallonga en à(pàgina 34), perquè en aquest cas és indubtable que Montoliu el dóna
com a agut (p. 37), essent així que potser era pla (Híjar en aragonès).
É s cert que, com vaig indicar (no solament a peu de plana sinó en
el text comentant ho especialment) en el vers 45 vaig substituir «eren
eixits de la tarida», per «eren eixits de la mar». «Observem — deia jo
parlant de la reconstrucció en general — que sols un cop (vers 45)
hem substituït completament el mot qui havia de rimar,'cercant-lo en
la frase anterior i sense modificar el sentit». Montoliu, qui no esmenta
aquest comentari meu, troba que es tracta d'una «cosa una mica diferent». Però cal observar que en la crònica eixir de la mar equival a
eixir del vaixell. Precisament dues línies més amunt diu : «E nos isquem de la mar.»
Pel que fa al vers 47, convenia que Montoliu hagués indicat que,
al costat de la forma «que vençuda és la batalla e nos no hi som estats»
jo donava, indicant-la com a potser preferible, la forma «que a la batalla primera nos no hi siam estats».
Montoliu és un filòleg. S'ha especialitzat en les qüestions de lingüística. A la seva autoritat en aquestes qüestions, jo no puc oposar
sinó l'experiència que m'hagi donat la lectura d'una certa quantitat
de textos catalans antics. Per això fora desplaçat que jo intentés
desfer algunes objeccions seves qui entren en el camp de la grtunàtiofl
del català antic. La sola cosa que puc fer, i que crec que haig de fer,
és indicar que la frase «E vench E n Ramon de Montcada c dix que los
esmarà», en la qual he substituït esmaria per esmarà no sona a la meva
orella de lector de vells textos catalans, com a inadmissible, o almenys
no m'ho sona pas més, posem per cas, que la frase de Desclot «e volch
oyr dels altres ço que diram. (En acabar, per exemple, el parlament
del sagristà de Girona, del ms. A , que és el mülor.)
Finit l'examen dels versos Montoliu dreça una estadística que no
acabo d'entendre. D i u el meu company : «Dels 73 versos presentats
per Soldevila n'hi ha 5 que són ratlles de punts suspensius i , com ja he
indicat, cada una d'elles inclou un passatge de nombroses ratlles; 5
amb rima falsa o dubtosa, 42 reconstruïts amb tota mena de supres
sions, afegitons, transposicions i substitucions; i la resta, això és, 21
versos, bons.» Tothom creurà, naturalment, que els 5 versos de punts
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suspeiiRius i els 5 amb rima falsa o dubtosa no tenen res a veure amb
els 42. Doncs, si. U n moment després, Montoliu afegeix (p. 408):
«D'aquests 42 versos, rebutjarem solament els 5 senyalats amb punts
suspensius, els 5 amb assonàncies falses o dubtoses, els 7 que contenen
les supressions inadmissibies que més amunt hem estudiat, i els 13
versos t a m b é francament inadmissibles que acabem de veure tots els
quals fan una suma de 30, escampats en tota l'extensió de la tirada
monorrima. Kesten així 12 versos que juntament amb els 21 ja dits,
farien una snma de 33 versos admissibles.»
Així manipula Montobu aquestes xifres. Jo no tinc més remei
que posar ho de manifest, per amor de l'exactitud, no perquè cregui,
ni un sol instant, que el meu amic hagi obrat a gratcient. També em
veig obligat a remarcar que en dir que dels 21 versos de bon antuvi
donats com a bons, 17 són els mateixos assenyalats per ell, Montoliu
oblida que dins aquells que acaba de considerar com a dolents hi ha
els versos mims. 27 i 47 qui formen part d'aquests 17.
Tot això, però, és completament secundari. Allò que veritablement m'intesessa és que, malgrat tanta de minuciosa contrastació, Montoliu acaba acceptant com a bons 16 dels versos que jo he afegit als
17 que ell presentava en el seu primitiu estudi; és a dir, gairebé altres
tants. Per això m'estranya que el men amic afirmi — i vulgui que
jo ho reconegui (p. 410)— que de la meva reconstrucció «no resten més
que eis versos assenyalats per ell i uns pocs més».
l'oca tosa em resta ja a recollir per finir la meva resposta. E m
sembla molt interessant l'afirmació que fa Montoliu (p. 409) : «Si jo
hatrués seguit el criteri acomodatici de Soldevila, pot creure el lector
que hauria omplert planes i planes sobre les nombrosíssimes assonàncies que tinc senyalades en les planes de la Crònica...» I em sembla
molt interessant, perquè jo he intentat de fer reconstruccions com les
que he publicat, en altres indrets de la crònica, i sols en pocs d'ells he
reeixit.
«Una cosa és trobar les assonàncies i altra trobar els versos», diu
Montoliu. Però cal no oblidar que un dels pocs controls que tenim
per constatar que les pressumptes assonàncies ho són realment és el
veure si una reconstrucció més o menys aproximada és possible.
Altrament un hom s'exposa a presentar quadros s'assonàncies com
aquell que al començament he reproduít, presentat per Montoliu a
base del paràgraf 225 del Llibre dels Feyts. Jo no estic d'acord amb
E n Bohigues quan diu que de tots els arguments, aquest (el de la troballa d'assonàncies i el de la reconstrucció de versos) és el menys persuasiu, i m'estranya extraordinàriament que Montoliu, al qual s'adreça
taxativament, tant com a mi, el retret de Bohigues, subscrigui enterament cap a la f i del seu recent article, l'opinió del nostre amic. M'es-
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Iranya tant més que preeisament al comene d'aíiuest seu article diu
Montoliu (p. 4(12) parlant del seu primitiu estudi : «La fona probatòria
d'aquest treball radica precisament en la presència d'nu argument
principal — la presència, provada lingüísticament, de nombroses assonàneies i de versos extrets sense relocaments importants de la prosa
del text — voltat d'una constel·lació nombrosa d'arguments secunda
ris...» Si anomena aquell «l'argument principal», bé deu ésser perquè
el considera el més persuasiu. D'altra banda, no sé d'on treu Montoliu que jo faig de la troballa de versos, I V Í Í Y / í m i f de la teoria
de les prosificacions. Més d'un cop parlo dels altres arguments com
d'arguments ben dignes d'ésser tinguts en compte.
Cap objecció no fa Montoliu a la llarga reconstrucció feta per mi
sobre capítols de la Crònica de Desclot. A l contrari, conclou que la
seva teoria ha resultat enrobustida per la meva descoberta. Això és
molt afalagador per a m i . Trobo, però, queia seva indulgència en aquest
punt és excessiva. Si no admet la reconstrucció feta per mi sobre els
fragments de la crònica del Conqueridor, tampoc no hauria d'admetre
la que he fet sobre fragments de la crònica de Desclot. Ja pot compren
dre que el criteri que hi he seguit ha estat el mateix.
En f i , Montoliu anuncia (pic els resultats de les seves darreres investigacions han enrobustit considerablement la seva tesi. Això és
l'essencial. Tornem al segon pla d'on hem eixit i esperem and) el més
gran interès el nou treball que es proposa de llançar a la palestra de la
pública discussió. Si aleshores podem afegir algun esclariment a allò
que ell digui, ho farem de bell nou, amb l'esperança que la nostra segona
aportació no serà tan hostilment rebuda pel nostre amic com ho ha estat,
la primera,.
FERRAN S O L D E V I L A

i

En la mort de Ramon Turró
L'home

Fa tot just un mes que Ramon Turró és mort, i la bibliografia
periodístiça sobre la seva obra és ja extraordinàrianienl extensa. Pot
dir-se que Turró és un dels catalans il·lustres que més comentaristes
ha tingui ran de. la mort. Qui l'ha preferit com a fisiòleg, qui l'ha considerat, per damunt dé tot , com aimmuuòieg, qui J'ha analitzat i supraponderat com a filòsof, qui l'ha glorificat com a higienisla. qui ha preferit la part pedagògica de la seva obra, qui la part de recercador original, qui l'ha. enfocat com a polemista; fins hi ha hagut qui l'ha judicat
com a poeta. A nosaltres ens és plaent parlar d'un caire massa negligit
i no gens menys important. A nosaltres ens és plaent parlar del'home.
Quan feia u n any de. la mort de Guimerà, digué Rovira i Virgili
damunt d'aquestes mateixes planes: «És Guünerà u n exemple excels
d'aquesta raça d'homes que tenen en el cor el centre de la vida». Aquesta definició esquemàtica del caràcter profundament sentimental de
Guimerà, fou dictada al nostre amic per dos clements igualment valuosos:
l a coneixença, perfecta de l'obra poètica i política i la Coneixença personal, directa o indirecta, de l'ancià venerable. Les poesies, les tragèdies,
ela discursos i els articles polítics de Guimerà confirmen del tot la definició de Rovira i Virgili. T a m b é estan d'acord amb ella ranecdotari
que es va aplegant de mica en mica i les confidències amb què els seus
familiars ens han anat fent conèixer la intimitat psíquica del poda.
Aquell qui vulgui definir el caràcter de Turró, tindrà d'aprofitar
t a m b é com elements bàsics per a aconseguir-ho, les seves obres i l'anecdotari. Perquè ho creiem així, els seus deixebles tenim el deure ineludible d'inventariar la producció turroniana i fer conèixer les circums-
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tàncies concurrents a la producció dels fets anecdòtics que tingueren
per protagonista el mestre T u r r ó .
E n l'obra d'un poeta és possible, sense graniesforç, veure-hi grafiada
la psicologia de l'autor. E n l'obra d'un científic la psicologia de l'autor
mai no es retalla tan clarament. Però aquesta personalitat psicològica
resulta moltes vegades una imatge il·lusòria en tractar-se de l'obra
d'un filòsof i fuig de la nostra justipreciació quan l'obra füosòlïca està
renyida amb els subjectivismes. Aquest és el cas que hom constata
en l'obra" filosòfica turroniana. P e r ò Turró, polemista formidable,
e n g r a p à moltes vegades la ploma per a sortir a la defensa personal o
a . la d'una causa justa. E n aquest ordre de producció literària, Turró
es deixa arrossegar pel corrent abassegador del sentimentalisme i , de
vegades, pel de la follia passional, i ens obre de bat a bat el seu pit i ens
mostra, no precisament el seu cor, sinó els estrips sagnosos de la ferida
que ens priven de veure'l amb hialina nitidesa. E n aquest fet radica
un argument més a favor de la conveniència de fer de la producció periodística de Turró un acurat arreplec en forma de llibre dintre de les
«Obres completes» que ineludiblement hauran de publicar-se.
Des dels primers treballs cicuí ílics es pot obaervÀE M1"' ' l ' a n ó éS
un gran crític de l'obra aliena i de la pròpia producció, i aquesta característica, que no solament es conserva, sinó que s'intensifica a mesura
que els anys van amuntegant se damunt d'ell, el mena instintivament
a una severitat extrema en els judicis tant pel que fa referència als fets
experimentals com pel que es refereix als actes de la moral pública i
privada.
E l glossar amb esperit crític el pensament dels altres i , sobretot,
el confrontar amb l'obra dels grans homes les pròpies creacions intellectivcs, dóna a la producció turroniana una volada per les altures des
de les quals són possibles les grans visions de conjunt generadores de
les grans síntesis doctrinals. Del comentari iconoclasta sobre l'obra
de Marey se'n veu sortir la figura distingidíssima de Turró fisiòleg; de
l'ensulciada que les seves observacions provoquen en l'edifici de la i m munitat bastit per Ehrlich, se'n veu alçar gegantina la figura de Turró
immunòleg; de là crítica enrunadora de la doctrina kantiana en brolla
la figura genial de T u r r ó filòsof; del comentari incisiu de les pseudofdosofies mèdiques de Jjetamendi, en neix la personalitat de Turró símbol
de l'esperit de protesta contra la perllongació d'una època nefanda i
l'inici del nou dia per a les nostres ciències biològiques.
D'aquest conjunt esquematitzat de l'obra científica de Turró se'n
desprenen tres característiques ben sistematitzades del seu temperament: la continuïtat, l'orientació i la disciplina; tres propietats que reflecteixen un esperit convençut i una honradesa científica immaculada.
No cregueu, però, que T u r r ó , poseïdor d'aquestes propietats, fos en ela
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domenys científics un cerebral fred i incommovible.
D'aquest conjunt esquematitzat de l'obra científica turroniana
és possible, però, copsar-ne, a través d'un objectivisme modèlic, el traspuar d'una passió que es destaca sobretot en la vehemència expositiva
i que denuncia el fons sentimental de T u r r ó .
Turró, en efecte, a contracor del seu objectivisme, era un home de
cor com el que Rovira i Virgili descobreix dintre la còrpora de l'excels
poeta de «L'any mil». Aquells paràgrafs de la «Filosofia Crítica» on
es fa l'apologia del pensament greco llatí i es combat l'exotisme kantià
i neo kantià, no assolirien pas la magnificència que tenen si la ploma
que els redactà no hagués estat comandada per u n sentimental tot cor.
P e r q u è Turró era un home de cor, tingué el poder de atreure's als
seus voltants un gran nombre de deixebles que l'estimaven i veneraven fervorosament. P e r q u è Turró era u n home de cor, els seus articles
periodístics eren punyents i claríssims, i anaven de dret al cor dels
lectors. Perquè Turró era un home de cor, escriví aquell «Verdaguer
vindicado» i sentí en les seves velleses bullir la sang davant la catàstrofe
de la gran guerra, provocada per la crueltat i l'ambició d'un emperador,
i davant l'amenaça dei retorn a l'empirisme letamèndic que ell creia
endevinar sota les rnerengades actuacions orsianes. P e r q u è era un
sentimental estimava les bèsties i els arbres i les flors i fugia de la ciutat
sadolla de convencionalismes i hipocresies i cercava en la pau de Sant
Fost i en la ingènua senzillesa dels camperols el confortament espiritual
i nous delits per a seguir fins a la f i la seva lluita aferrissada camí de
la veritat.
LEANDRE CERVERA

L'home i l'obra

Pel seu marcat interès, reproduïm l'article que, amb motiu
de la mort de Kamon Turró, donà a La Publicitat August P i i Sunyer,
company, col·laborador i amic íntim de Ramon Turró:
«La figura jovenívola del doctor Turró és una de les primeres impressions infantils que m'han deixat un record inesborrable. Quan
acluco els ulls i evoco aquells temps llunyans, veig E n Turró, que era
assidu visitant de casa els meus pares, amb la seva capa arnada, els
seus cabells despentinats i llargs i les seves mans primes amb unes
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ungles lliir<;iií,s.sinie8 conversant vivament en l'obscur menjador de casa
meva, entretenim el meu pare que vivia ja bastant retret, contanl li
anècdotes de l'hora, i moltes vegades distraient-me a m i — que era molt
petit encara — cantussejant-me Ics tonades de carrer més en voga.
E n aquest temps, va començar els seus treballs sobre els mit jans
de cultiu, i data «l'aquest temps t a m b é la seva iniciació en la bacterio
lògia. E n la seva primera joventut havia esmerçat la seva activitat
intel·lectual en qüestions filosòfiques. Aleshores havia sostingut polè
miques amb Letamendi i amb Nieto i Serrano, i , a més, havia publicat
el seu gran llibre sobre la mecànica circulatòria.
E n aquest llibre T u r r ó s'avança al seu temps. Van tardar molts
anys encara ans que Ics seves idees sobre cl I " arterial i sobre la inl'luén
eia de la vasomotricitat en la dinàmica de la circulació fossin elaborades
per altres invesl igadors que descobrissin de bell nou el que a l'any 1880
la seva intuïció l i havia revelat.
Treballava aleshores el doctor T u r r ó en un laboratori petit i encim
bellat, talment un colomar, que el meu pare havia pogut instal·lar li
com annex a la càtedra de patologia general a la vella Facultat de
Medicina. Aquest laboratori tenia dues finestres amplíssimes. Recordo
que es veia des d'allí el mercat de la Boqueria, el campanar del Pi,
els de la Catedral i els de Santa Maria, i allà baix més lluny la mar.
liecordo bé que a les tardes el meu pare m'hi portava algunes vegades,
en haver acabat la consulta, i recordo, t a m b é , que em sorprenia molt
de veure en un camp molt lluminós uns punts i unes ratlleles que em
deien que eren microbis. Jo, és clar, no ho entenia, i em semblava que
els microbis eren una cosa molt divertida.
Ramon Turró en aquell temps era llicenciat en Filosofia, i gairebé
metge — no va arribar a ésser-ho per por als exàmens d'En Valentí i
V i v ó — . Kn aquest temps hom intentava fer-lo ingressar al babora
tori de Microbiologia del Parc, però cl lloc vacant era un lloc de vete
rinari. .Seguint el consell del meu pare, del doctor Mascaró i d'Fn
Darder, va anar se"n a Santiago, i desprès de molt poc temps va tomar
veterinari.
En endavant hi ha un buit en els meus records. Una mica mes
tard, però, van precisant se. Va morir el meu parc, Jaume Pi i Sunyer.
Fou, realment, aquesta mort una gran pèrdua per a la medicina (rata
lana. E l meu pare va ésser un gran mestre. Si hagués viscut més
anys — va morir als 4fi — hauria deixat una estela inesborrable. E l
meu pare va començar a la Facultat les demostracions pràctiques.
Cajal ha parlat amb mots d'elogi del seu esperit científic, de la seva. se
rietat i honestedat de professor. L'amistat del doctor T u r r ó i el
meu pare amb E n Cajal va néixer els anys que Cajal va ésser a Barcelona. E l meu parc va morir l'any ISttT, però En T u r r ó va conservar
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per a nosaltres la mateixa devota afecció. Dirigia en aquest temps
lín Turró el Laboratori de llacieriolojiia de l'Acadèmiü de Ciències
.Mí'(lii|iics en aquell pis vell de la l'ortaferrissa. .lo aleshores estudiava
Medicina. Kn aquell laboratori vèiem lliscar les hores del vespre alternant les lliçons amb la conversa. Turró era el tipus del professor pràctic. Kra eloqüent quan no s'ho proposava, i quan l'encenia la passió
0 l'abrandava el sentiment era un conversador incomparable, però per
ensenyar no sabia fer discursos. Tan planerament com podia anava
mostrant les coses i exposava els conceptes.
Bla problemes de la immunitat comencen ja en aquest temps a
preocupar-lo. E n oposició al ('orpora non hagunt nim jixaia, d'Erlieh, escrivia a les parets del seu laboratori de la l'oït aferrissa : Cor
pora non hagunt nisi solnta. Són les substàncies dissoltes en els humors
procedents de l'activitat cel·lular de Iotes les cèl·lules les qui defensen
roifranisme en les infeccions.
Turró, bacteriòlc}:, s'interessa de nou per la Fisiologia. Les doctrines
que llavors privaven en la ciència de la immunitat (cal dir que tot
intentava explicar-se per la intervenció de substàncies de les quals
hom no en coneixia sinó el nom més o menys arbitrari) són, sepons
Turró, cosa metafísica i purament verbal. E l profund sentit fisiològic
1 filosòfic de Turró es revolta davant, les tendències en voga, i cerca
d'explicar els fenòmens defensius no pas amb paraules sinó and) mecanismes. Descobreix la propietat bacteriolítica de la major part de
sucs orgànics. Assistim, en efecte, a la destrucció de les bactèries en
el mateix camp del microscopi.
Al cap d'uns anys, Turró és director del Laboratori Municipal.
Som en temps de lluita. Quan l'epidèmia de l'any 1914, els esdeveni
ments van posar a prova el temperament i el talent del doctor Turró.
Davant Ics dificultats, va admirar tothom la seva embranzida invencible, la seva intel·ligència, la seva activitat i la seva ^rran dialèctica.
AI capdavall Turró triomfa. Hls fets foren els seus millors aliats.
N an anar succeint segons el seu pronòstic. L'epidèmia tífica va ésser li
« aus;! de grans amargors; ell, però, sabia el que es deia, i l'epidèmia va
cedir quan foren seguits els seus consells. Turró, per als esperits oberts
' desapassionats, va imposar se definitivament.
Vénen els temps de la nostra convivència en el l'arc, de la nostra
col·laboració científica, de les nostres investigacions sobre el mecanisme
fisiològic de la immunitat. Són incorporats a la Fisiologia els procés
s<»s immnnitaris; ja ningú no posa en dubte que la immunitat i la
nutrició són la mateixa cosa i que essencialment en res no es diferencien
les diastases que dissolen o digereixen una cèl·lula o un microbi.
Més tard vàrem allunyar nos, però l'afecte va ésser el mateix, o,
mes aviat, creixent. Jo me'n vaig anar a la meva càtedra de la Fa
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cuitat, i Turró va romandre en la direcció del Laboratori Municipal.
T u r r ó va començar per ésser filòsof, més tard fou fisiòleg, i , finalment,
bacteriòleg. Veiem més tard com insensiblement torna de la bacte
riologia a la fisiologia. I després rebroten de bell nou els sous entusiasmes per la filosofia. Durant la seva joventut la seva activitat és
esmerçada en discussions de mena filosòfica, i a l'any 1883 publica el
seu llibre La gènesi psico-fisiològica del dolor i del plaer. Més tard va
escriure per al Zeitschrift der Sinnesphysiologie i per a la Revue P h i h
nophique, de Eibot, les seves Memòries sobre el mecanisme de l'equi
l i b r i . Escriu t a m b é els seus distints treballs sobre el sentit del tacte,
i , finalment, les seves pàgines immortals sobre els orígens del coneixement i la filosofia crítica.
Talment com havia passat en el cas de la dinàmica de la circulació,
0 en el de l'origen histològic de les diastases defensives, o, descendint a
problemes més concrets, en el de discernir l'origen de l'epidèmia tífica
de 1914, els fets tornen a donar-li la raó.
Pot dir se que des de sempre els fenòmens fisiològica vivien separats, o gairebé oposats, als fenòmens psíquics : l'intel·lectual
1 el funcional. Els filòsofs i els metges de les acaballes del
segle x v m i de començaments del x i x , Condillac, Maine de Byran, Dest u t de Tracy, Cabanis, havien intentat d'apropar aquests dos ordres
de fenòmens, però la gran autoritat i la gran influència de Bichat, que
va estendre's a tot-el segle passat, va tornar les idees al seu clàssic
viarany. Així, doncs, una cosa seria la vida animal i una altra el pensament, i així mateix, t a m b é , la raó no tindria per a les seves nocions
cap més font que l'aportació sensorial. Des d'Aristòtil ha vingut
repetint se que no hi ha res a l'intel·lecte que no sigui abans en els
sentits. Les meditacions de Turró, partint sobretot dels fets descoberts
per Pawlof, que en aquells temps semblaven meravellosos, per exemple, el de l'exquisida adaptació dels sucs gàstrics a les necessitats que
havien de complir, van portar lo a la convicció general que els processos
del metabolisme calia regular los per procediments anàlegs, únicament
possibles en el cas d'existir una sensibilitat en els teixits estimulada per
la composició química del mitjà extern. Aquestes incitacions sensitives
no es limitarien a provocar reflexos per als quals podria assegurar-se
la constància de la composició dels plasmes orgànics, sinó que podrien
ressonar en els centres superiors fins
arribar afectar els estats de
consciència i construir la base segura sobre la qual podrien edificar se
les nocions-més elementals del «jo» i del «no jo» amb la cooperació imme
diata de les sensacions externes, que així ja tindrien on aplicar-se.
Avui la fisiologia i la psicologia tornen a cercar la rel dels fenòmens
psíquics en el més profund orgànic, vegetatiu : l'intel·lectual, el conscient prové d'un fons somàtic, intuïtiu. E l primer en la vida de l'in-
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tel·lecte és el nutritiu : la fam, el desig sexual i altres efectes d'ordre
químic, hormònic; un complex sentiment intern en el qual intervenen
aquests distints factors. E l més alt en jerarquia fins a la més cons
pícua activitat mental, sorgeix d'allò tan purament fisiològic, que és
la mateixa vida. Heu's ací el fonamental de la tesi de Turró, a la qual
responen els seus darrers treballs, aquests treballs que tant de prestigi
li han guanyat en tot el món, i que faran que mai no sigui oblidat el
nom preclar del gran mestre i de l'home exemplar.»

Turró, doctor

E n El Sol, de Madrid, Gustavo Pittaluga dedicà a En Ramon
Turró un article, en part semblança, en part biografia, en part exposi
eió i comentari de la seva obra. En traduim alguns paràgrafs:
«He llefrit, no sé on, «pie els ("ol·lcgis de Doctors han demanat a un
senyor ministre que impedeixi l'ús abusiu d'aquest títol. E m sembla
''é. Però ds qui tots anomenaven, a Barcelona, «el doctor Turró», no
era doctor. Admirin se els doctors col·legiats: no era més que veterinari. Ara bé : mai no se l i hauria ocorregut a ell l'ostentar una digni
'al que oficialment no l i correspongués. Eren els altres els qui l i deien
doctor. Era el poble el qui l i havia atorgat el grau. Caldrà perseguir
el poble, el «demos» anònim, la consciència col·lectiva, per usurpació de
funcions. A altès hores de la nit, per la Eambla — Turró fou un
noctàmbul empedreït — , quan apareixia el seu cap de Wagner en
trànsit de part dels Nibelungs, els vianants xiuxiuejaven familiarment:
«és el doctor Turró». E n el poblet del Vallès — Sant Fost de Capcentelles, gran nom romàntic per a un grupet de cases amagades en un
recolze dels seus turons—, on s'assentava la seva llar i els deu pams
quadrats dels seus vinyars, quan s'encenien les querelles de la petita
vida rural, tots a la una acudien a ell, tots apel·laven al «doctor Turró».
Deien d'ell «doctor», com Francesca diu a Dant, de Virgili, «e ciò sa i l
tuo dottore» : el que tot ho sap, el que guia i mena els altres. H i ha en
certs atributs que la comunitat, espontàniament, assigna a les personalitats més sortints i representatives, com una consagració de quali
tats humanes, no acadèmiques. L'n manípul de combatents aclamarà
«cap» un general. E l cap estarà més prop de la seva vida i de les seves
proeses. La jerarquia s'estableix com una realitat, i és proclamada
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eotO ta vea que millor correspon a les seves qualitats i a la forma cordial de l'acatament. De N egades els deixebles diuen mestre al seu pro
fessor. No és admirable que un poble enter, sense preguntar se perquè,
sense atendre a la protesta, mateixa de L'interessat, hagi anomenat olis
tinadament doctor a Ramon Turró? De sobte,'aquesta paraula reconquista t o t el vigor de! seu llinatge, i només per això sembla que
adquireixi un sentit nou.
L a humanitat està assedegada de caps, mestres i doctors sense
títol.»

En la mort d'Antoni Gaudí
Una entrevista amb En Gaudi

No Bé ben \H· en quin any va vetòx a Barcelona don Francisco Giner
de los Ríos, però no podia ésser ni anterior a l'any 1SÍ)7 ni gaire pos
terior a 1900. Era un esperit obert, i els deixebles catalans, que havien
fet el doctorat amb ell, ne conservaven bon record i l'estimaven. De
totes maneres, convé constatar
que era, quant a caràcter, organització mental i cordialitat, molt diferent del seu germà Hermene
gildo. Mentre va ésser a Barcelona tingué un interès especial a visitar
el temple de la Sagrada Família i conèixer el senyor Gaudí. L i vàri'm
acompanyar una colla : recordo que entre altres hi havia En Maragall,
l'Alexandre Cortada, En Cascs C a r b ó i el (ple escriu. Kn Gaudí eslava
prou assabentat de les idees que en matèria de religió tenia En Giner;
el cas és que, sense sortir se de l'expliçaoió del monument, aviat va
desconcertar el catedràtic de Madrid, amb la més gran delicadesa.
Tan bon punt fetes les presentacions, don Francisco no va estar se
de dir que havia llegit L"1 Atíànt'uiu, entenent la bé. Aleshores En
Gaudí va respondre l i que si tan bé coneixia una obra mestra cata
lana, no l i caldria parlar castellà. Però, com que hi ha gKtD distància
d'una lectura a soles d'un poema a entendre el català corrent, algun dels
nostres tenia treballs d'anar-li traduint tot allò que En Gaudí l i deia en
català.
— Pcro, idónde esta la naref No Veo rxpaeio para ella.
En Gaudí va preguntar-li si havia visitat Sant l'ere de Eoma i . <'ii
respondre li don Francisco que encara no hi havia anat , va dir l i :
— Quan hi vagi, no hi entri pas per la gran plaça, ni entri per la
gran nau que, amb les seves grans dimensions l i ofegarà la impressió
que causa a l'esperit la cúpula; ha de demanar permís a entrar per la
porta lateral que dóna al braç dret del creuer, i llavors es farà càrrec
de la. immensitat del cimbori.
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L i donava tota mena de detalls de les gestions a practicar per entrar
pel creuer, i el catedràtic va dir l i que, si mai anés a Roma, seguiria
els seus consells.
E n el moment d'acomiadar lo, en Gaudí va fer:
— Naturalment, jo tampoc he estat mai a Roma, però un hom se
n'assabenta. — J . M . T.

La pols de les pedres
A L a Veu de Catalunya, U o r e n ç Riber ens ha donat la visió de
Gaudí entre el martelleig de l'obra, cobert de la pols de la pedra ferida.
«Com si fos a r a — i han passat més de vint anys! — record aquelles
converses que es dignava tenir and) mi, en el Palau Episcopal de Palma
de Mallorca, que omplia amb la seva presència de gran home petit i
amb la sigilosa discreció dels sens pasos muts aquell said bisbe savi,
com Ramon blull diria, que era cl senyor bisbe Campins. Les obres de
la Seu, que dirigia Gaudí, per restituir la a la pura concepció primitiva
i que Monsenyor Reverendíssim volia que estiguessin llestes per les
festes jubilars del cinquantenari de la definició dogmàtica de la Concepció Inmaculada de Nostra Dona Santa Maria per oferir les-hi com un
puríssim ex-vot, l i prenien gairebé totes, les hores del dia.
Sempre l'hauríeu vist entre la pols magnífica i la música,
exultant dels martells que a les orelles de D é u devien sonar com una
música d'harpes; sempre l'hauríeu vist bracejant com un Nehemies,
quan reconstruïa les muralles santes; i parlant com un il·luminat. Cobert de pols sagrada i multisccular, d'aquella pols que no és sòrdida ni
indecorosa, pujava don Antoni, de la Seu, a l'hora designada per dinar.
P e r ò aquesta hora no era mai la designada. E l Bisbe venerable allargava les audiències mentre hi hagués ningú a escoltar, per humil i pobre
que fos. Estic segur que si algú n'hi hagués fet retret de la molèstia
que podia causar als altres amb la llarga espera, mentre el dinar s'estava
passant, hauria pogut contestar alguna cosa per l'estil d'allò que diu
l'Evangeli : «No sabíeu que en les coses que són del meu Pare, és precís
que jo hi sia?»
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Gaudí, intel·ligent
D'Albert Insua, a La Voz, de Madrid, sota l'epígraf de «L'arquitecte
líric»:
««ubyertidor de les lleis de l'arquitectura, arquitecte anàrquic,
arquitecte boig.» Encara hi ha qui pensa aquestes coses de Gaudí.
Oaudí fou un poeta simbolista que va fer amb la pedra el que l i va
dar la gana : una gana genial. Va contradir els grecs, i de la columna
— arbre sintetitzat i estilitzat — tornà a fer l'arbre. E I que salva
Oaudí des de qualsevol turó de l'estètica que hom el contempli— és la
iiitel·ligència. Wí; més que el geni o la genialitat, la intel·ligència.
Gaudi calculà, amidà, pemà, tot el que féu, i li imposà el seu ritme i
harmonia interiors. Per això, mentre l'ànima s'afligeix davant certes
moles arquitectòniques modernes com ei l'ahui de Justícia de Brussel·les
"—on una promiscuïtat d'estils produeix un monstre, l'ànima es commou davant l'obra personal i harmoniosa de Gaudí per a admetre la
amb entusiasme o rebutjar-la amb respecte.»

Reus, anti-Vich
A propòsit de la mort de Gaudí, l'ecoista d ' E l D i a Gràfico féu
unes interessants reflexions sobre Beus, la ciutat natal del gloriós arquitecte. Tot sencer, traduim aquest eco:
«Gaudí era de Reus. I heu-vos ací com la ciutat famosa torna a
servir de preocupació als divagadors que no han pogut trobar encara
nna explicació al sentit universalista de Reus. Tots els homes notoris
de Reus han aconseguit una fama que ha desbordat els límits nacionals.
E l general Prim omple un període de la història d'Europa i d'Amèrica.
E l pintor Fortuny crea, des de Roma, una escola i s'embolcalla en glòria
internacional. Gaudí, imposa el seu nom entre els renovadors de l'arquitectura moderna. Rosita Mauri, balla davant de París, és a dir,
davant del món. Allà, en un segon o tercer terme, podríem trobar
encara el doctor Pere Mata, el nom del qual podria trobar-se en els
tractats de frenologia estrangers.
No basten els noms de fama

expansiva.

Com Gaudí, podrien

62

EN LA MORT D'ANTONI GAUDI

tenir un scntií terrítoiialista aecentuat. Però hi ha ds altres, els qui
sense haber aconseguit una notorietat extranacional, posseïen un sent i t antiloealista. L'anticatalanisme va estar representat durant una
èpoea, pel senyor Sol i Ortega, de l'cus, i vn el periodisme barcelonès
ha tingut, té una alta jerarquia el senyor Miró i Folguera, reusenc, que
ha posposat sempre t o t sentiment local a la idea d'Estat, concebut
a la manera jacobina.
Bens, doncs, pot ésser considerat com un anti-Vich, almenys aparentment. És clar que la universalitat reusenea s'ha donat en Famplitud del temps, mes per coincidència que per deliberada tradició;
però el fet que, de vegades per la força, altres per les idees dels seus homes, Eeus aparegui com una ciutat internacional, és cert. No podrà
servir per a una teoria, però és aprofitable per a un eco curiós.»
Només farem observar, davant d'aquest eco tan àgil, l'omissió,
sens dubte per oblit, de Joaquim Marià Bartrina. Val a dir, però, que
eixamplant la llista de les notabililats reusenques, hi trobaríem homes
de significació ben diferent als al·ludits. Tanmateix, l'ecoista, discret,
ja ens avisa de l'abast moderat de les seves constatacions.

L'originalitat de Gaudí
De Cèsar Martinell, a L a Publieitai:
«rua. de les caracten'sliques més visibles en l'obra del gran mestre
que acabem de perdre és l'originalilai; i no obstant, hom diria que ell
s'esforçava a no ésser-ho, d'original. Les formes que ell havia aplicat
primer que ningú en arquitectura, abans d'adoptar les eren sotmeses a
tota llei de reactius crítics; i sols després d'haver-los resistit adquirien
personalitat en les seves construccions.
L a seva gran clarividència l i feia tenir una absoluta seguretat en
ço que feia. P e r ò quan per camins d'estricta lògica i honradesa constructiva arribava a solucions que no havien estat mai usades abans
d'ell, era aquest aspecte d'originalitat l'únic que en certa, manera podríem dir que l i desplaïa. Com si humilment no volgués admetre que
fos ell el cridat a resoldre qüestions, que la seva clara intel·ligència l i
deia que estaven ben resoltes i que marquen un visible perfecciona
ment de l'art constructiu.
Per això en t o t el que feia hi cercava la influència de formes i pro
cediments coneguts, segur que les coses sense arrels en la tradició són
efímeres. Sentint-lo a ell, sempre en la història de l'arquitectura hi
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havia un exemple precursor de les seves innovacions. I tenia r a ó .
Molts casos isolats o emprats sense fer-ne un sistema, sota el geni de
Gaudí prengueren organització i categoria d'estil.
Deia ell mateix que l'estructura de la Sagrada Família no s'hauria
atrevit a emprar la si no l'hagués assajada primer a la colònia Güell.
La més estricta racionalitat del seu projecte és d'una lògica indisputable (com deia ell), i l'únic que hi trobava, era que no haguessin estat
mai aplicades per ningú aquelles solucions : el fet d'ésser ell el primer
hauria estat, en tot cas, l'únic que l'hauiia fel vacil·lar.
En aquesta sinceració es veu com Gaudí fugia d'ésser original;
d'aquesta originalitat cpie alguns incomprensius l i han tirat en cara,
com si fos una cosa buida, produïda per un pueril esvaniment.
D ' a q u í que a tota explicació de les seves transcendentals descobertes hi seguis molt sovint una. referència d'antecedents històries i
casos en què d'altres arquitectes ja havien fet allò mateix. Aquesta
semblança amb els precedents, en la majoria dels casos, no resultava
fàcilment visible. No eia tampoc rebuscada. Era, senzillament, profunda. Gaudí no era un ésser supei l'iciai, i la necessilat qüe tenia de
la tercera dimensió feia que en tOts els terrenys veiés els aspecles inic
riOTS i la llei vital de les coses, més que els accidents epidèrmics.
Les darreres solucions que l i havíem sentit explicar de les
columnes del temple, que feia anys estudiava, és una meravella
d'originalitat, de finesa, mai per ningú emprades abans d'ell. No obstant, en explicar-les h i denunciava rastres de tots els grans estils històrics. Deia que venien a ésser com una síntesi de la columna egípcia,
grega, gòtica, salomònica. I era cert, malgrat les formes no hi fossin
servilment imitades; però hi ha l'essència vista i practicada per un arquitecte niediterrani d'avui, que si per u n cantó tenia el geni que es
necessitava per a realitzar aquesta síntesi, que és una vera creació, per
l altre tenia la modèstia de no voler se sentir innovador.
Gaudí havia vist una col·lecció d'obres de l'escultor Bonifàs, entre
h's quals lii havia la llitera de La Mare de Déu d'Agost que féu per la
Seu de Girona. A l cap d'un temps era introduir al projecte del temple
UD edícul dedicat a l"Assumpta, cobert en forma completament gaudiana; i no obstant, l'arquitecte explicava joiós com l'advocació i les
formes arquitectòniques l i foren suggerides per l'obra d'aquell escultor
del setcents, i anava glossant totes les parts sense abandonar mai el
paral·lel entre l'obra inspiradora i la seva, que als ulls més inquiridors
podria passar per original.
Aquesta era l'originalitat de Gaudí. L'originalitat l i sortia malgrat
ell; ço que l i hauria plagut d'amagar, els altres és el primer que veien
en les seves obres. Alguns maliciosos o curts de vista l'han volgut
valorar com una excentricitat. Per ell era un pes que sols el seu geni
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podia portar dignament i que portava content per tal de mantenir-se
fidel a la seva sinceritat d'Arquitecte guiador de generacions
futures.»

Gaudi, creador de formes
A E l Dia, de Palma de Mallorca, escriu Alanis (Miquel Ferrà), sota
l'epígraf «L'arquitecte del temple»:
(Aquest constructor- sens igual, aquest dolç i atrevidíssim Miquel
Àngel, amb qui tonia físicament una retirança, portava dins ell tot un
món de formes inèdites.
La seva mà taumatúrgica, a la qual es feien dòcils la pedra, el ferro
i les fustes precioses, semblava jugar amb les flors i amb les muntanyes,
ïso han produït al món les arts del vidre una altra meravella com els
dos vitratges que deixà en la nostra Seu; ni la do la forja una obra més
vigorosa que la reixa ondulant de la Capella Reial o les del palau encantat del Comte de Güell; ni en estructures menors no ha sortit de mans
d'orfebre cosa més delicada que els detalls quasi esfulladissos de la Capella del Roser ni d'una elegància més original i decidida que els seus
projectes de canelobres, faristols i arques litúrgiques; ni cap arquitecte
dels nostres temps ha inflat com ell les masses amb aquell poder quasi
geològic, sotmetent-les al ritme titànic dels oceans. Les torres catedrah'cies de la Sagrada Família, no solament s'eleven, sinó que es llancen,
aprimades per una impulsió en espiral qui talla l'alè del qui les contempla, suspès de meravella. Aquella façana, amb el portal del Naixement, fermenta i v i u tota ella d'una vida ingent i multiforme, i sembla pujar fins a les estrelles cantant el Sanetus, Sanctus...»

La lògica i la lirica d'Antoni Gaudi
Rafel Benet, a La Veu de Catalunya, ha parlat dels aspectes lògic i
líric de l'obra de Gaudí.
(Antoni Gaudí ha volgut raonar la lírica més exaltada amb la seva
ciència formidable — ciència mai abstracta, sinó més bé intuïda davant
del cas concret. Les seves formes complicades són sempre lògiques;
no són mai un revestiment, sinó un resultat plàstic fill de la construcció
— filles de la geometria superior. É s , doncs, un home de lírica indú,
raonada amb lògica de gòtic.
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L'estàtica de Gaudí es complau manifestant l'esforç; la dinàmica
de la construcció. La mecànica de Gaudí es recolza, sobretot, damunt
la tradició de les catedrals gòtiques, desenrotllant-ne llurs premisses i
per tant complicant-ne els resultats plàstics, subratllant encara amb la
gran complicació el sentit formidable d'unitat orgànica i plàstica de
les seves construccions més valentes.
L'obra de Gaudí — ho ha dit algú aquests dies del seu sant traspàs — té la complexitat de les coses naturals. Però en té, t a m b é , la
vertebració, subratllada per la intel·ligència humana.
Ja deia Maragall que Gaudí era un poeta de la pedra. É s ben cert,
— el lirisme, la qualitat del lirisme de Gaudí és enorme. E l Temple
de la Sagrada Família s'alça articulat com una molc que flameja. L'art
de Gaudí és la puixant plasmació de tot el sentit d'una època naturalista, romàntica — mística en el nostre genial arquitecte.
L'arquitectura de Gaudí és una música simfònica; concebuda quant
a plàstica d'una manera deliqüescent, pictòrica, impressionista. E l
miracle de l'arquitectura de Gaudí és semblant al miracle de Wagnor,
malgrat la natura de Gaudí sigui angèlica.
Gaudí és el punt culminant; l'home cim del cicle estètic que començà amb Walter Cranc, William Morris i John Puskin. E n l'obra gaudiniana hi ha recollits — naturalment — molts batecs i modalitats que
han envellit en altres mans; però t a m b é en l'obra gaudiniana hi ha tocs
profètics, hi ha rapporta plàstics que el geni ha aconseguit com un vident
de modalitats que han de venir.»

SAGITARI

La història — segons una frase janiosa—es ve repetint. Es repeteix, innegablement, en les grans coses i en les minúcies.
La més virolada novetat la troba,•en ptàinaàa &e\ inup* qualsevol dia.
Beoordem ara un bon amic nostre, intél·UgenÜssitn, que, en trobar
uns bons versos, deia mfal-Ublement:
—Són trets de Vantologia grega.
Tenim un altre aniie, clergue — bo de retreure ara — que en fer una
troballa de frases les atribuïa sempre a la Bíblia, sense mai, és clar, precisar ne Vindret*
Podeu dir sempre, sense massa risc:
—Això, a Van i/ tal, ja ho deien.
És un fàcil simulacre d?erudició, que us recomanem.
Tots réÇor.à&u rcnibronzida d'ara fa dos anys contra Vabundor de
poetes. Era u n cas m u f .V» ho creguéssiu pus.
Un preciós documeitl us provarà tot això...
E n el número 12 de La Handera Catalana, setmanari il·lustrat,
qm us publicava a Barcelona en Vany 1875, trobem tractada la qüestió de
rai, au dur de poetes en uns mots semblants als que eren emprats recentment
entre nosaltres. Per guany de sabor deixem, intacta l'ortografia. «Sobren
poetes», diu d Iïtal, i comenta Varticle:
« F a alguns anys que esta espresió se vé repetmt per m&tts dels que ab
menos preocupació, però ab més dexprendiment y bona intenció se interesan
pel renaixement del esperit de Catalunya : Tot reconeixen aquest mal, pero
son pochs los que s'han atrevit a publicar sas verdaderas causas.
Sabran poetas? qui ho dupta que son molts entre'ls ciilalanistas que,
comptant y recomptant ab los dits de sas mans, los versos, las estrafàs, las
poesias, veuhen transcórrer les millors horas del dia, torturant sa pobra
imaginació, fatigant los diccionaris y retorcint lo llenguatge, quan no'f
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confonan ab paraulas // modismes ininteligibles, tot a f i y afecte, primer
de veurer son nom en lletres de motllo, després ja no satisfets de taninocenta vanitat, pretenent a algun accés i t de la més humil joya de un certamen, pera poderse nomenar desde llavors llorejat poeta, y à tenir dret à
que sia invitat a llegir en alguna reunió, o en alguna vetllada anyal ahont
sols quedan satisfets los personals orgulls sense que'l catalanisme ne reporti gran cosa de bó quan no sia per desgracia la broma dels oyents.»
A r a bé : Mireu com expliquen Vorigen d'aquesta malura:
<• L'origen d'aquest mal està en los temps primers del renaixement;
nasqueren los Jochs Florals pero nasqueren sols, sense tenir una altra o
ultras institucions cutalunas que fossen son complement, resultat d'això
que'l desarrollo d'esta institució essent sota lia pervertit tot lo demés; única
representació del catalanisme a ella s'han hagut de dirigir tots els catalans
> nhisiashis, y uixis per desgracia los joves han fiat tot son jioin nir lilc
rari y catalanista als Jochs Florals y han sigut poetas per forsa.
Quan han volgut aparèixer altras institucions, las intrigas, los partits y las cuestions nascudas dels Jochs Florals las han sufocadas o fet
portar una vida mesquina; aixís la corrompuda influencia de aquella institució se ha infiltrat en la Jove Catalunya, fent que no hi capigués la
fracció que per ser més catalanista se l i diu iivansiulií quedant en lo poder
la sombra dels Jochs Florals respresentada per uns quants agrahitH baix
la direcció indirecta de u n bon mestre qual manyosa conducta s'ha fet
quasi proverbial entre'ls mes enterats d'estos assumptos.o
J a veieu que, de passada, en explicar l'origen del mal. L a Bandera
Catalana repeteix els mtds amb què hom blasmava les trifulgues floraUsques de darrera hora. Fixeu vos que aquells joves eren els vells que cridaven contra la invasió jerrenil, massa iconoclasta — deien. Meditació d'humilitat és, en el fons, aquesta. Som a l'any franciscà. Per això
l'oferim. Altrament, és de bon fer sota els pins o damunt la sorra. ' So
exigeix n i una ombrivola nau n i el cap cot, n i un breviari. Feu Ui, si
us plau.
\
• * •

E l nostre dilecte amic Manuel de Montoliu sosté una polèmica amb
Ferran Soldevila sobre la qüestió de les prosificacions en les cròniques
catalanes.
E l mateix Manuel de Montoliu sosté una polèmica amb Carles Soldevila sobre la qüestió de les relacions entre l'art i la moral.
— E n Manuel de Montoliu — remarca u n company nostre — ka declarat la guerra a la família Soldevila.
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* * *
Trobem t m tarragoní, bon artista i enamorat de la imperial Tàrraco
(Tàrraco, com (kien els romans, i no pa* Tarraco, com diuen i escriuen
certs tarragonins d'ara.)
E l dit tarragoní ens confessa:
—Estic desolat!
—ZVr quèf Per Varticlc de Roc Ouinart a E l Sol? — l i preguntem.
—A'o; és per l'última conferència d'En Josep Maria Junoy, Via
lliure.
— A i x í , doncs, vós sou classicista intransigent — l i observem.
—Oh, no! no és precisament per això. E l cas és que, quan E n
Josep Maria Junoy era classicista, havia fet la proclamació de Tarragona com a capital clàssica de Catalunya. Ara, els tarragonins perdrem
la capitalitat. Oh!, i encara és possible que En Junoy, per torna, proclami Reus capital romàntica de Catalunya! Valira dia ja quasi ho feia
Marins Aguilar, tot parlant d'En Gaudi...
—No us afligiu—vam concloure nosaltres—; aixi tot quedarà al
Camp...
* * *
/ j a que hem al·ludit la famosa rivalitat entre Reus i Tarragona,
direm que hi ha avui molts tarragonim i molts reusencs que no la senten
n i gota. Ara ens ve a la memòria un nom : R i n i Soler.
A Vautor de La família dels Garrigues l i sentirem a dir, temps ha,
que ell tenia una solució pràctica per fer desaparèixer la dualitat ReusTarragona : unir les dues ciutats mitjançant u n carrer llarg, i fer tw
així una ciutat úniea.
Diuen que hi ha tm enginyer — t a r r a g o n í — q u e vol realitzar aquest
projecte.

* **
Per bé que sembli estrany, és veritat. H i ha un català, cèlebi'c des
de fa segles, el nom exacte del qual no coneixem.
Es Ramon Sabunde, o Sibiude, o com fos, el filòsof tradu'it al francès
per Montaigne.
Com es deia exactament en pla català? E l nom Sabunde té tot Vaspeete d'una llatinitzadó. Sibiude té més aspecte de cognom català, però
no concorda gaire amb Sabunde. D'altra banda, els francesos l i diuen
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Sebonde, que ens sembla una franciízació. Recentment ha estat publicada
Vobra de Josep Coppin Montaigne traducteur de Raymond Sebon, gwe
VAcadèmia framcsa acaba de premiar.
ATo hi haurà cap erudit que tingui una estona per a aclarir quin és
el cognom català, el veritable cognom d'aquest filòsof cèlebre, que no sabem
com anomenar fixamentf
Sembla que els arxius de Tolosa del Llenguadoc
guarden el secret, per a oferir-lo a qui vulgui desxifrar-lo. I si algun
erudit ja Vhagués desxifrat, faria bé de dir ho, per tal de poder escriure
amb seguretat el cognom autèntic de Sabunde, Sibiude, Sebonde o Sebon.

* **
«Ai que la mar és falsa!» — diu un bon poeta en una bona cançó.
Bo és la mar i ho és també sovint Vaparença de les coses i dels homes.
Ifinjiicslíi falsiikü, llonoré de Halzac ni ésser-ne rícUiua. Evtrnii límirc
dota : Un dia un deixeble d'Esquirol demanava al seu mestre un criteri
infal·lible per a distingir la follia de la raó. Devia ésser difícil una resposta teòrica, i el mestre va optar per la demostració. A Vendemà, Vil·lustre alienista va asseure dos convidats a la seva taula. Lyun duia un abillament impecable : vestit negre, corbatí blanc. L a mateixa impecabilitnt hi havia en el seu gest i en la seva conversa. L1 altre, duia una xalina
flotant, els cabells lats enibullats, i eonrerstira amb febre.
Heu's aci que, després de Vàpat, Esquirol va dir al seu deixeble:
— A h i r vàreu dinar amb un savi i amb un foll; diguin me, si us plau,
quin era cl foll i quin era el savi. E l deixeble no va vacil·lar gota:
— E l foll és el de la xalina — d i g u é — . Com no és reclòs encarat —
va afegir.
Esquirol va explicar-li aleshores:
—Aquell que vós preneu per un savi, és un pobre home, que es creu
ésser Déu; i , és clar, es vesteix i es comporta segons aquesta excelsa categoria, l/nltre... és Honoré de Balzac.
Aquesta anècdota — i per això la transcrivim — c's d'una gran eficàcia aciinsolail·ira.

* **
Justiciers com som, volem restituir a Ramon Rucabndo la mica de
prestigi que l i lli-vàvem en el número anterior, dins d'aquesta secció.
Tothom convé a reconèixer que Rucabado sembla un clergue sense
hàbit. E l seu estil normal també té una sabor eclesiàstica. Algú arriba
a dir que la sotana moradenca fóra la indumentària que l i cal. Potser sí.
Fa unes setmanes, R. Rucabado va anar a la presó a veure un seu
amic, pintor i crític distingit. H i havia la mare del pres, tota commoguda.
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Rucabado, amb un trèmul molt reeixit, va d i r - l i doleíssimes paraules'
Per camins àe eonsolació, va pujar-la fins al Calvari. Després, és
clar, va émaUar-Ta 8«o«í»eíií...
L a bona dona, trasbalsada, anava assentint, i en un dels moments
més tètrics, va escapar-se-li de dit:
— S í , pare. . .

r

N 0 T U LE S

Una lletra de Mistral a Maurras

A la Rerur l'nircrsellr, M . Jules Veran acaba de publicar un estudi
que. titula «Le Génie au travail». É s un estudi magnífic que el crític
escriu tenint davant els ulls un manuscrit del primer cant de Mireia.
Minuciosament subratlla les innombrables correccions que téa Mistral
al seu poema. Veiem, doncs, que, el poeta de Provença no era, sortosament, alliberat de la necessitat de l'esforç, sense el qual no hi ha
obra d'art perdurable.
Aquest manuscrit, servat avui al palau dels papes d'Avinyó, era
en mans de F . Seguin, impressor, que havia fet la primera edició de
Mireia.
Recollim de l'estudi de Veran un passatge singularment curiós.
Maurras havia notat una coincidència d'imatges entre un fragment
de Safo i els primers versos de Mireia.
Mistral contesta a Maurras dient l i :
«Maillane, 21 octobre 1906
... Mais savez vous l'étonnement que j ' a i rencontré dans le livre*
("'.est c e t t e révélation que Sapho ;iv;iil dej:! d i l en gTQO Ce que j ' a i «lil
en provençal st/r Za branrhe deu oiseaux. N'ayant jamais lu de Sapho
que quelques brèves citations, je suis fernu'ment convaincu de n'avoir
pas été inspiré par la félibresse de LesbQB. E t cela me rend, à mes yeux,
digne peut-etre des éloges extraordinaires que l'on m'a prodigués qnelquefois. Cela me prouve que je poiin-ais bien etre de la race ou de
l'efluve des poètes helléniques. Avoir spontanément v u et pensé
comme Sapho, n'est ce pas mcrveilleux après 2.500 ans et tant de choses
qui nous separem ! Ça ne peni guère s'expliqaei que par la similitude
des milieux d'oú émanent sans doute des impressions pareilles. Cela
dit, je relis Vlnroeatwn à Mincrre, et je vous embrasse. — F . MISTRAL.»
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Maurraa, al mateix any, escrivia després d'aquesta lletra a la Oazette de France:
«La rectification de Mistral doit couper court à tous les doutes.
S'il ne se souvient pas d'avoir lu les vers de Sapho, c'est, en effet, qu'il
ne les a jamais rencontrés de sa vie.»

La «literatura indiscreta>

A F r a n ç a , un il·lustre novel·lista, afeixugat d'anys i de llorers
M . Paul Bourpet, ha alçat les seves llances agudíssimes contra tot el
que siguin Confessions, Memòries, Confidències, Anecdotaris i Kecords.
Guerra a la indiscreció — ha d i t — . E l que interessa és l'obra, no
pas la vida.
Fa una certa gràcia que coincideixi aquest crit i aquesta croada
amb el rebombori alçal entre nosaltres a l'entorn do «Jo!» dePrudcnci
Bertrana. Mal de l'època? No gosem a dir-ho.
Creiem, per contra, a despit d'algun crit isolat, que més aviat va
avivant-se l'interès per r a n è c d o t a . El culte a la intimitat més recòndita té cada dia nous devots. Es un cuito arriscat, ós clar. Kxigcix
unes mans molt pures i un esperit ungit de pietat i obert generosament
a la indulgència.
A F r a n ç a mateix surten cada dia estudis biogràfics de personalitats
«en pantoufles». Tots els més sorollosos èxits de llibreria són deguts
a aquesta mena de literatura. Recordem només «Ariel ou la vie do
Sholloy», «Frago» de G. Grappe, «Renau», de P. Lasserre, «Sainte-Beuvo»,
de V . Gira-ud, i «Balzac», do Houjamin, entro tants d'altres.
Joan Jacques Brousson, en una vívida reacció favorable a l'anècdota, ha escrit: «Caldrà potser arreconar l'Evangeli? Els quatre evangelistes ens conten, a propòsit del seu mostro, moltes d'anècdotes que no
tenen ros a veure amb la seva doctrina.') I los confessions de Sant Agustí?
No esmentem més casos perquè hi són innombrables.
Diem, però, que els qui victoregen la indiscreció són molts més en
nombre, no gosem a dir en qualitat i t o t .
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Una biografia exemplar

Parlem més amunt d'una croada contra l'anècdota. Trobem ara
un nou document preciós per oposar-li. No sabríem gustar lo en secret.
És una biografia de Liszt que acaba de publicar Guy de Pourtalès a
la Nouvelle Revue Française. É s imponderable el moviment de curio
sitat i de simpatia que ha alçat aquesta obra. No cal pas ésser molt
coneixedor de l'obra musical de Liszt, per prear-la. H i ha una sensibilitat, un amor i tota una vida. La m à de Guy de Pourtalès ha estat
menada damunt el paper per la mateixa divisa de Liszt: «Músic, escultor,
poeta o novel·lista, si has fet belles obres et cal d'acomplir l'obra de la
teva vida.»
A través d'aquesta biografia, hom lliga l'adorable figura de Liszt
amb la de L a Pontaine, i sovint t a m b é amb la de Sant Francesc. A l
capdevall — ha d i t Brousson — Liszt no va amansir el terrible llop de
Bayreuth? I si el pobrissó d'Assís embadalia ela ocells del cel amb la
seva paraula, Liszt ha fet cantar les orenetes i les cigales, per llunyanes
que fossin. I tota llei de so ha resolt en dolçor i harmonia.
De tota la biografia, potser el que més us encisa és l'elegància pura
amb què us conta el biògraf les encantàries místiques de Liszt.
Seguiu
de prop la florida de pietat, que d'adolescent va menar lo al llindar mateix del monestir, i la veieu reflorir quan els cubells se li emblanqueixen.
A despit d'haver deixat aquest camí que infantívolament s'esbrossava,
com del gran fabulista podrà dir se d'ell: "Es tan simple, que Déu no
tindrà coratge de damnar-lQ.
La seva vocació musical hi és recontada amb la delíciade vestir la
de miracle: us posa davant els ulls un infant, vestit de randes, que per
atzar posa les mans fines damunt el clavecí paternal i fa brollar un acord
dolç. É s la revelació — diu — del seu geni artístic.
Liszt, gran amador, «gourmet» de feminitats, encativadoï· infallible, h i és dibuixat amb tota simplicitat.
Trobem, sobretot, que aquesta biografia és una lliçó: un tractat
del veritable biògraf. Cal viure una vida. É s a dir, reviure-la. Guy
de Pourtalès ho fa. A través d'aquesta biografia exemplar, la figura
de l'U lustre músic hongarès se'ns revesteix de cordialitat. I és aquesta
afectuosa confiança que ens deixa reviure aquells temps d'ensomni,
aquelles ànimes i aquella excelsa virtut en les febleses i aquella gravetat
que. trobem al fons de les aparents frivolitats.
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H o m creu amb una rara unanimitat, que una novel·la, una escul
tura o un quadro que no ens deixa conèixer l'autor és ben mesquina
Cosa. M . Bourget, a despit de la seva actitud de darrera hora, haurà
d'estar inl'iuitament agraït a l'autor d'un «BotiEgej en iiantoufles».
Qa estat dit que no hi ha com la indiscreció per entretenir les tombes.

Maeterlinck, abandona la literatura?
Eecordem que, ara fa uns anys, Maurici Maeterlinck declarava a
un periodista cl seu intent de renunciar a la literatura. «He fet
seixanta anys — l i deia — i , a mida que van passant els anys, se'm va
arrelant més i més la convicció que fins ara no he viscut. E l que jo
v u l l és assaborir la vida, sense que la preocupació d'una tasca a acomplir
me'n llevi el goig complet.»
l l o m deia (pic era el descoratjament el qui dictava aquestes paraules. Realment, un abisme profund separa la generació de Maeterlinck
de la d'avui dia. No obstant, aquesta simplieíssima declaració formulada amb tanta bonhomia pel qui durant tants anys ha captivat
l'atenció dels intel·lectuals de tot el m ó n , ens dóna bones clarícies sobre
tot el secret de l'evolució d'aquest escriplor. Encara que aquest abandó
de la literatura que anuncia signi un l'et, aquesta resolució no Cal que
adoloreixi massa els amics del poeta. Maeterlinck ha realitzat una
obra. Si li plau d'emmudir, pot fer ho. É s molt millor rabsienir se
que no el repetir se, i , en aquest afer, l'autor és jutge infal·lible.
fòranz Bellens, en un vívid comentari, fa un retrat físic del poeta.
E l descriu alt, de musculatura ferma, amb uns ulls enèrgics i clars,
blaus i infantívols que traeixen una ànima (pic somnia tothora. D i u
que Maeterlinck ama la conversació dels homes de nu'l i n : però ama així
mateix la dels humils i més que tot el silenci de les flors i el zumzeig
de les abelles. E l seu esperit sòlid és sotmès a un cor tendre i més
aviat tímid. L'amant de Mélisande ha esdevingut darrerament gran
amic de Carpentier.
Cal esperar que, malgrat l'abandó — si el compleix — Maeterlinck
DO sabrà resistir se a aquells "helis somnis generosos». Si es consagra
realment a viure, si l'home d'acein i el filòsof epicurià 68 vengen, a sei
santa anys bens complerts, del poeta i del moralista, en el fons del
fons, res no h a u t à canviat.
La flama del poeta, sota la figura intel·ligent i simpàtica del burgès
voluntari, no podrà amagar-se.
MELCIOI; PONT
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CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició

L ' ü l u s t r e professor alemany Paul Kehr, després d'un viatge d'estudi i d'investigació pels nostres arxius, ha publicat eu poc de temps
diversos importants treballs relatius a la història politieo eclesiàstica
de Catalunya. Donarem compte, en aquesta crònica, del seu estudi
•Do* Papsttum unà dfff katalanisehe Primipat bis zur Veredmgung mit
Aragón, i en cròniques successives ens ocuparem de les seves altres re
cents publicacions.
E l present estudi ha aparegut dius les Abhandlnngcn der preussischen Akademie der Wissemehaften, 1926. Com el seu títol indica,
tracta de les rélaoions del Pontiftóat amb el principal català, o sigui amb
els comtats qui el composaven, fins a la seva unió amb Aragó. De
«ràpid esbós» el qualifica, modestament el propi autor; però el cert és
que l'abundor de dades hi es molt gran, i que ell en constitueix una
•sòlida sistematització. Això Vol dir que, ultra La seva valor intrínseca,
t é la d'oferir un sòlid punt de partença per a futures amplificacions.
E l treball és dividit en sis capítols o apartats, qui duen respectivament els títols : 1. Les primeres relacions amb Roma. — 2. La influència ere'xent de Roma. — 3. Enèrgica intervenció del Pontificat.—
4. Gregori V I I . — 5. U r b à I I . — 6. Ramon Berenguer I I I i Ramon Berenguer I V . Una breu introducció i un apèndix de documents completen d treball.
Ja dins la Introducció trobem observacions i punts de vista que
ens obliguen a deturar-nos h i . Després d'assenyalar el deslligamenl de
la Marca del reialme franc i la importància que havia de tenir el comtat
de Barcelona quant a la unió del país i la formació del principat, fa observar P. Kehr com les condicions geogràfiques dels diversos comtats
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catalans els empenyien en direccions divergents : «Els septentrionals
de Besalú i Cerdanya, d ' E m p ú r i e s i Kosselló, vivien en més estreta
relació amb llurs veïns del Migdia de França; l'avenir de Barcelona
estava en el mar i en la direcció cap al Sud, cap a l'Ebre; èl destí de
l'Urgell en l'avenç pel riu Segre avall, damunt Lleida; Pallars en el
Noguera s'adreçava més aviat cap a una vida en comú amb la veïna
Ribagorça i amb el limítrof Aragó. I és una cosa especialment atractiva, de veure com aquest conjunt de països empesos en diverses direccions seran sempre de bell nou conduïts vers la unió, i finalment s'elevaran a una entitat estatal : hi ha ací una gran analogia amb la nostra
pròpia història».
Malgrat que l'esforç de síntesi obliga P. Kehr a simplificar excessivament les direccions de la vida dels comtals, són aquestes, en essència certes. P e r ò observem com el docte historiador alemany treu
d'aquesta divergència de direccions, imposades llavors per les condi
cions geogràfiques de cadascun, una conseqüència oposada a la conseqüència que proclamen alguns historiadors aragonesos. Pallars i Urgell, diuen aquests, estaven més relacionats amb Aragó que amb Catalunya; i els reivindiquen com a aragonesos. E n canvi nosaltres
dièm : Malgrat que Pallars i Urgell miressin llavors més aviat cap
Aragó, malgrat les raons geogràfiques, de mica en mica e» van integrar dins Catalunya, i això indica fins a quin punt eren catalans. Això
és t a m b é en el fons el que ve a dir P. Kehr : la comparació amb la història de la formació d'Alemanya acaba de precisar el seu pensament.
T a m b é ens plau de fer notar en aquesta Introducció el judici que
mereix a P. Kehr d'una banda l'actuació dels prínceps catalans («die
grosse Fürsten»); d'altra banda, la devoció i la predilecció amb què els
nostres historiadors conserven llur record. l>e «legítim orgull nacional
(pialifica el nostre entusiasme.
Troba, però, (|ue les relacions and) Homa no han estat sempre
suficientment considerades. La política papal tenia precisament ací
tan forts interessos com feixugues obligacions : no solament per arran
jar se amb les contínues i canviants aliances dinàstiques i llurs reaccions
liolítiqnes, sinó t a m b é per a reunir sempre, de bell nou, cap als grans
deures col·lectius, els^propis dinastes i les forces del país : cap a l a lluita
amb els àrabs, el retrocés dels quals, de primer, llur expulsió després,
més que no cap altra cosa tenien al cor. Allò que aquesta lluita representa per a la història del país no pot ésser prou ponderat; ella va influir decisivament en la seva estructura interior i en l'organització mateixa de l'Estat.
Impossible de seguir pas a pas, en l'espai de què disposem, el contingut atapeït i substanciós dels capítols d'aquest llibre, des de les reia
cions de Catalunya amb el Pontificat quan aquella no era sinó una
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part del reialme franc, fins al cisma de l'any 1159, llavors que Ramon
Berenguer I V de Barcelona i el seu nebot Ramon Berengjier I I do Provençaes van decantar en favor de l'antipapa Víctor I V , protegit i sostingut per l'emperador Frederic Barbarroja. Diguem solament que
l'abundosa bibliografia existent hi ha estat conscienciosament posadaa
contribució, des dels grans reculls com els de Marca Baluze, de Flòrez,
de Villanueva, de Montsalvatge, fins a les petites monografies, com
la <lc Lluís Nicolau d'Ohver sobre *Gerbert {Silvestre I I ) i la cultura
catalana del segle X», o la de Valls Taberner «El problema de la forma
ció dels ITsatges de Barcelona», apareguda en Ics planes de la REVISTA
PB CATALUNYA (gener 1925). Això, i el que cl descab''
N
fets hi sigui sàviament exposat, i que P. Kehr, con'
3riment at que és, sàpiga extreure tot el suc que *•
is,
farà segurament que aquesta monografia sigu.
per
aquells dels nostres historiadors qui hagin d'ocupai ^.
.ode
comtal. Ella porta a concloure que, com diu l'historiador a^. any,
Catalunya va jugar, ja dins aquest període, un paper especial en la
Instòria del Pontificat.
Una sola observació voldríem fer, i és la relativa a certes denominacions de personatges o d'indrets de Catalunya, qui apareixen en
aqueix estudi, no en català, sinó en espanyol. Això, per exemple,
Guifré o Guifrcd e l ' P i l ó s , qui és anomenat «cl Velloso».

Durant la seva estada a Morella, com abans durant la seva estada
a Múrcia, el nostre estimat amic 1". Valls Taberner no ha perdut el
temps. Morella, ultra els seus monuments venerables, té un arxiu
amb copiosa documentiició. Valls Taberner hi ha vist escolar se manta
hora del seu exili. Una petita mostra de les seves troballes, al mateix
temps que un record de la seva estada a la capital del Maestrat, és
uquest minúscul fascicle sobre «El Tribunal del Lligalló de Morella»,
institució altre temps característica del règim pecuari d'aquella vila i
deia seus termes, i que va existir t a m b é en altres poblacions de la contrada. U n privilegi, atorgat per Jaume I el dia 16 de març do 1271,
va establir legalment cl Tribunal del Lligalló, i ara \ alls Taberner en
el seu treball ens en dóna a conèixer el text autèntic, en la seva redaceió original llatina, tret d'una còpia del segle x i v inserida dins el procés d'un plet. T a m b é ens dóna a conèixer una lletra de Jaume I I
referent al privilegi, i ens explica com funcionava el Lligalló a la vila
de X e r t , població on t a m b é existia.
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l'us mots al final del treball ens fan conèixer la mort — que ignor à v e m — de mossèn Betí, arxiprest de Morella. Aprofitem aquesta
avinentesa per dedicar un record al conscienciós erudit qui havia collaborat en les publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans i qui s'havia
distingit en la investigació i ordenació d'alguns arxius de la seva contrada. Kn el darrer Butlletí de la Biblioteca de Catalunya hi ha encara unes seves «Notícies de llibres tretes dels Arxius del Maestrat»;
l'ordenació i catalogació de, l ' A r x i u de Sant Mateu l i valgué, anys enrera, un premi dels concursos que organitzava l'Institut d'Estudis Catalans.

* * *
«Sant Jordi, p a t r ó de Catalunya» es titula el primer volum de la
«Col·lecció Sant Jordi» recentment inaugurada. Essent aquesta col·lecció destinada a la publicació d'obretes de literatura cristiana, d'art
cristià i d'història de l'Església, el tema del llibre que l'obrís no podia
ésser més ben escollit. Tampoc l'autor al qual fou encomanat. Ramon
d"Alòs-Moner, l'erudit secretari de l'Institut d'Estudis Catalans, ens
dóna, en aquest petit i simpàtic volum, una visió, completa malgrat
la brevetat, dels diversos aspectes de la vida i la llegenda de Sant Jordi
i del seu patronatge sobre Catalunya, l/enidició hi és reduïda als seus
límits estrictes, i això, unit a l'estil senzill i dar de l'autor, fa d'aquest
llibre un model dintre el seu gènere. E n d e m é s un dels seus capítols
és destinat a reproduir íntegra la llegenda jordiana en català, la qual
se'ns ha conservat en un manuscrit, de les acaballes del segle x i v o dels
eomeneaments del segle XV, qui es conserva en la nostra Biblioteca de
Catalunya, i en un manuscrit, de principis del segle XV, qui es conserva
B la Biblioteca l.'eial de Madrid.
Aquesta llegenda catalana de la vida, passió i miracles de Sant
Jordi, com tants altres joiells de la nostra literatura, romania encara
inèdita. Ifamon d'Alòs la publica prenent per base el manuscrit de
la Biblioteca de Catalunya. H i ha en aquest text català les dues
parts característiques de la llegenda de Sant Jordi : la relativa a la salvació de la princesa, amb la victòria del cavaller sobre el drac. do Silene,
i la relativa a la Passió del Sant. «Es tracta — diu Ramon «l'Alòs —
d'una passió de tipus fabulós per excel·lència, versió d'algun altre text
llatí, o potser traduïda del francès o del provençal... E l nostre text
català, fins avui inèdit, no és més que un estat d'aquella famosa passió que, pel seu caràcter extremadament fantàstic i meravellós, ha estat
estudiada com a prototipus de les anomenades Passions «èpiques»... E l
martiri de l'heroi dura set anys, en presència do setanta reis; ressuscita tres vegades després de patir tota llei de sofriments esgarrifosos.»
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Dos del punt de vista filològic em sembla notable en aquest text
català l'ús sovintejat que s'hi fa del perfet perifràstic.
Entrant a tractar del patronatpe de Sant Jordi sobre Catalunya,
Kanion d'Alòs ens parla dels seus inicis i dels records que se'n troben
en la nostra historiografia i la nostra literatura. Passatges de la Crònica de Jaume 1 el Conqueridor, de Kamon Muntaner, de \a Crònica
de Sant Joan de la l'enya, del Curial i Güelfa, de l'aEspill» de Jaume
Boig, etc, h i són escaientment adduïts, i fan d'aquests capítols uns
dels mén atractius del llibre.
T a m b ó n'és, i molt, el capítol destinat a tractar de les ordres i
confraries. H i hagué cavallers de Sant Jordi per totes Ics terres de la
corona catalano aragonesa, àdhuc en el llunyà ducat d'Atenes. E I
1381 fou delegat per Pere I I I el vescomte de Rocabertí perquè hi donés
la investidura de cavallers de Sani Jordi a Lluís Frederic i Joan Fre
deric d'Aragó i a mossèn Jofre Ciirrovira.
Completen el llibre uns capítols on es parla de les relíquies de Sant
Jordi, de la seva festa, de la devoció jordiana de la Generalitat de Catalunya, de Sant Jordi en l'art, en la imatgeria popular i en el folklore, i , finalment, de la devoció de Sant Jordi restaurada.

* * *
Després del parèntesi produït per la gran guerra, la tradició dels
Congressos internacionals de ciències històriques sembla decididament
represa. E l 1923 a Brussel·les, enguany a Ginebra, s'han aplegat de
bell nou els representants de les escoles històriques més importants
d'Europa i Amèrica. A Brussel·les h i mancava encara Alemanya; es
pot dir que a Cincbra ja sols hi ha mancat Rússia. El nostre institut
d'Estndis Catalans hi era representat, pel seu secretari, l í a m o n d'Alòs,
i per Lluís Nicolau d'Olwer.
U n dels principals resultats del darrer Congrés ha estat la constitució d'un Comitè permanent. Aquest comitè publicarà un Butlletí
i un Anuari internacional de ciències històriquea qui serà el tmii deia
col·laboració de tots els països. Hom hi donarà compte dels llibres i
articles apareguts. T a m b é hi seran publicats resums de recensions.
No cal dir quin mitjà de relació entre els historiadors d'arreu del món
pot arribar a constituir aquest Anuari.
Entre els projectes qui existeixen ens semblen ois més interessants
el relatiu a una enquesta sobre l'organització del treball històric en els
diferents països, el relatiu a la publicació d'un atlas històric internacional, i el relatiu a la publicació de certs arxius diplomàtics que existeixen a Viena.
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E n el mes de novembre, una reunió d'experts tindrà lloc a París
per a l'estudi de les qüestions pràctiques. M . Lhéritier, secretari general del comitè permanent, és l'encarregat de preparar el report del
comitè d'experts.
Des del punt de vista econòmic, cal remarcar que VAmeriran His
torieal Association ha posat a disposició del comitè, per a cinc anys,
una quantitat de 25,000 dollars provinents de la Fundació Kookfclicr.
D'altra banda, el govern italià ha promès el seu ajut financier.
L'obra dels Congressos internacionals de ciències històriques és,
doncs, novament en marxa. E l pròxim 68 reunirà, l'any 1928, a Oslo,
L a col·laboració de Rússia hi és assegurada, perquè la sola cosa que l i
ha impedit d'assistir al Congrés de Ginebra és el fet que hagi tingut
lloc en territori suís. Així els Congressos d'Història, al costat de la
seva obra peculiar, realitzen una obra d'atansament entre els pobles
diversos. Per això la reunió de Ginebra ha estat qualificada per algú
de Tjocarno hixtòrií-.

* • *
Tenim damunt la taula, esperant torn, diverses obres. D'algunes
(l'elles pensem parlar-ne amb força extensió, i els dedicarem sengles
articles; d'altres seran recensionades dins aquestes cròniques. Esmentem ara, entre totes, les següents, ultra les al·ludides del professor
i'aul Kehr : «The rise of tho .Spanish Empire», vol. 111, dedicat a Carles V amb el subtítul de «The Emperor», per Roger Bigelow Merriman,
magnífica continuació de l'obra importantíssima d'aquest professor de
la Universitat de llawanl; «Inlioducció a la l'aleografia musical greyo
riana», del P. Sunyol, un altre fruit assaonat de l'escola montserratina;
«L'Expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental», per Lluís N i colau d'OIwer, esplèndid començament de IM^ncidopèdia de Catalunya»; «Fernando el Católico y los payeses de remensa. L a solución del
pleito agrario en Catalufta», documentada tesi doctoral, potser una
mica massa indulgent envers Ferran el Catòlic, d'Elies Serra i Ràfols;
«Els moviments socials a Barcelona durant el segle xix», suggestiu estudi de Manuel Reventós, que inaugura la Col·lecció d'Estudis Socials
de «La Revista»; «Escornalbou prehistòric», p e r J . Serra i Vilaró; «Lo
cervantisme en la Real Acadèmia de Huenas Letras de Barcelona»,
per Givanel i Mas; «Les nacionalitats i la guerra», per Francesc Tusquets,
i alguna altra.
FERRAN S O L D E V I L A
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Les Lletres
"Expedició dels catalans a Orient". — "Obres menors", de P. C. Tàcit. —
"Carnet d'un heterodox", de Cristòfor de Domènec. — "Pindàriques modernes", de J. M. Cases de Muller. — El volum dels Jocs Florals. — Altres
llibres. — L a Col·lecció Sant Jordi

S'ha remarcat ja moltes vegades el caràcter nacional de la Crònica
de Ramon Muntaner. Muntaner — diu Massó i Torrents — «és l'escriptor nacional per excel·lència». E n cap altre llibre català no batega tan
fortament la passió patriòtica, l'amor a la llengua i la fe en l'expandiment i en el IKJI esdevenir de la raça catalana. Muntaner se sentia
fill d'un dels pobles més grans de la terra i combaté, primer i escriví
després, sota la suggestió d'aquest esperit de grandesa És això el que
encén dVntusiiisme els paràgrafs de la Crònica. Muntaner, ja vell,
l'eviu, amb la ploma a les mans, els mateixos moments que havia
viscut amb l'espasa. L a fantasia fogosa, enamorada de la seva vida
de soldat, revifa els records i els dóna relleu i color i moviment. Quan
la imaginació l'exalta massa, s'expressa amb aquella exageració hii>erbòlica que el fa ésser infantívol i brillant.
Si infatigable fou Muntaner en les batalles, infatigable és també
en el sexi narrar. L a seva prosa dinàmica corre sense perdre l'alè.
De vegades és detura un moment per fer al lector — que millor faríem
de dir oient — la seva característica pregunta: «què us dirét» É s un
descans per aplegar els detalls que, de tants que en sap, se li dispersen;
és també un moment de dubte per triar la forma més ràpida, més concisa, més plàstica, i , sobretot, més viva, de contar los. I de seguida la
narració segueix amb la seva fogositat acostumada.
Cap esforç, cap violència sintàctica, cap treball estilístic no es
traeix mai en la seva prosa. Com si el seu «bell catalanesc» fos de per
si prou bell per no necessitar cap ornament, la frase flueix amb la correcció natural, amb l'ordre de la paraula parlada. L'expressió és planera, però l'entusiasme l'encén i la fa lírica. Així, sense proposar-s'ho,
és ben sovint poeta. L'únic que es proposa, l'únic que el preocupa, és
d'ésser ben clar, de fer se entendre, de fer arribar a orelles de tothom
les altes gestes del casal d'Aragó. E l l no vol més que comunicar el
seu entusiasme per la seva terra i per la bandera de les barres de sang.
Així no és mai absent de la Crònica. E s barreja amb els seus herois
constantment, i s'encoratja i s'enterneix amb ells.
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De la Cmnica de MnnlaiUT, «Ela Nostres Clàssics" lia ptlbliçàl ara
el fraíiiiieiit de VExpedièió dels catalam u Oriént. lis llàstima, que no
riiagi publicada tota sencera. La Fundació Concepció BabeU én prepara,
però, l'edició crítica. Llufa Nicolau d"()l\ver, que prolpgà el Eragm^nt
de l'Expedició, afirma que aquesta part de la Crònica, forma «una verí
ta ble. unitat». É s cert. Ks també aquella que agafa mes aire d'epo
peia. La més capaç de suggest ionar el públic. No és estrany que hagi
estat titllada de novel·la d'aventures. Ks tan cavalleresca com qualsevol autèntic llibre de cavalleries. No h i manques els miracles, les
proeses increïbles, el menyspreu de la vida per la glòria, l'enlluernament
de la cort llunyana, ni l'all i preat amor de les princeses. Sembla,
realment el somni d-una. imaginació exaltada com la del Quixot. E n
Nicolau d'Olwer ens dirà, però, que cada document que surt dels arxius,
comprova la narració de Muntaner.
LVExpedició dels catalans a Orient» és mancada d'un heroi central.
L'heroi de la narració ho són, visiblement, els soldats que prengueren
part en l'expedició, els almogàvers. P e r ò l'heroi vertader, impalpable,
l'esperit que mena t o t el llibre, ho és el casal d'Aragó. Això és el que
llev a en realitat tota aparença de nov el·la i el que li ajuda a remarcar
el seu caràcter nacional.
lí amon Muntaner, hàbil narrador com és, és t a m b é un gran pintor
de retrats. A vegades els esbossa amb pocs trets, però amb energia..
De vegades en fa gairebé entretingudes miniatures. P e r ò més sovint,
que mai és un gravador. Els retrats surten de les sexes mans amb un
prestigi heroic, de medalles antigues.
E l retrat, però, que més ens abelleix, és el que, sense pretendre-ho,
fa d'ell mateix: aquest líamon Muntaner, «model de catalans i d'homes»
amb el seu entusiasme, la seva. fidelitat, i el seu seny tan català, que
esdevé en ell una virtut d'heroisme, de serenitat i de lortitud.
Del text d'«Els Nostres Clàssics», res no ens en cal dir. L'adaptació
d'aquest text a les normes ortogràfiques actuals, és feta amb la pulcritud
acostumada en les edicions d'«Els Nostres Clàssics». Les seves avantatges les trobarà de seguida qui el compari amb els anteriors de Bofarull
i de Coroleu. t i n a carta de geografia històrica i un glossari de noms,
il·lustren i ajuden a l'aclariment del text.
* * *
Les Obres menors de P. C. Tàcit, publicades per la fundació Bernat
Metge, comprenen: «Diàleg dels oradors», (Agrícola» i «Germània». Tradueix el primer Miquel F e r r à , i , les altres dues, Llorenç Riber. Signa
el pròleg Francesc Martorell.
E n el «Diàleg dels Oradors», Tàcit estudia les causes de la decadència
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de Toratòria en el seu temps. Que l'oratòria no devia ésser en massa
decadència, tanmateix, ho prova a bastament aquest diàleg, escrit en
un magnífic to oratori, de paràgrafs eandenciosos i arquilecturals. Es,
però, un diàleg viu, dramàtic, que deixa traspuar sempre el caràcter de
cada interlocutor. Els discursos són apassionats; però una elegant
ironia els fa ingràvids i lleugers. Els lleva tot el fel sense fer-los perdre
la flama Fan molt interessant aquest diàleg, els judicis ràpids, a voltes
lúcids i a voltes sorprenents, que es fan sobre els oradors antics i contemporanis de Tàcit. Poetes i escriptors d'aquells temps no eren menys
apassionats que els d'ara en llurs judicis. H i trobem les mateixes «rebentades» d'ara, la mateixa impulsivitat per a imposar la pròpia estètica. É s això, potser, un fenomen què prova la vitalitat d'una literatura.
«Agrícola» és la biografia del propi sogre de l'autor. Vol ésser
— és — una figura representativa de la seva època. Els trets característics són ben acusats, amb aquest realisme dels escultors romans, que
fa que encara visquin, en les vitrines dels museus, les testes de marbre
dels emperadors. Tàcit lloa, sobretot, la mesura, la prudència, la
moderació d'Agrícola... Estem molt lluny d'establir un paral·lel entre
la nostra època i la de Tàcit. Tanmateix diríem que tant ara, com en
l'obra de Tàcit, el seny, la moderació, la reflexió són massa sovint
lloades. A propòsit de la vida d'Agrícola, Tàcit pinta t a m b é la vida
de Roma aterroritzada pel govern de Domicià. L a figura de l'innoble
emperador hi és pintada amb tot l'avorriment, amb tot l'odi segregat
durant els anys de silenci (pic aquest emperador imposà al cor i a la
intel·ligència del seu poble. A la vida d'oAgrícola» hi ha inclosa la
interessant història de la Bretanya. Les idees geogràfiques de Tàcit
resulten avui molt pintoresques. P e r ò , històricament considerada, la
crítica conceptua molt interessant aquesta part de INAgrícola», per conèixer la romanització de la Bretanya.
Des del punt de vista històric, més interès es dóna encara a la «Germània». E n poques pàgines. Tàcit hi condensa notícies valuosíssimes
dels germans. A voltes Tàcit esguarda la Germània amb ulls de poeta
i la idealitza vagament. É s aleshores, diríem, una ègloga, que no ha
traspassat, però, el sentit de la realitat.
La crítica assenyala en aquestes tres obres, l'esforç de Tàcit per
formar-se un estil propi. E n el «Diàleg dels Oradors» els seus paràgrafs
recorden els paràgrafs pomposos de Ciceró, malgrat que a voltes una
força interior els contingui. E n l'«Agrícola», el període ja no és tan
exuberant i tan pompós. Conserva encara el to oratori, i hom no diu
vanament que ha estat recitat públicament. E n la «Germània», l'estil
ja és molt més eixut, molt més concís. Tallat i enumeratiu, s'avé molt
a la narració i a la història. Guanya, sobre la manera anterior, en nervi
> força. Llorenç Riber mostra un gran domini de l'idioma, en suber
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sacrificar la pròpia estètica, el propi temperament — lliurat a les formes
ressonants i pomposes — per identificar-se en aquesta fase dt; l'estil
sec i nerviós de Tàcit.
No cal dir que, tant la seva versió com la de Miquel F e r r à , són fetes
cn el català net i pulcre que caracteritza les traduccions de la Fundació
Bernat Metge.
E l pròleg de Martorell és escrit en un estil bellíssim i molt noble.
Té una pompa continguda com el marbre d'una deessa grega. Pot dir se
ben bé que és d'una qualitat molt clàssica. E l pròleg, però, més encara
que un estudi de l'obra de Tàcit — que ve després, en les notes que encapçalen cada text — ho és de la societat romana en la seva decadència.
La visió és dolorosa, aguda i punyent. A voltes diríeu que la passió amb
què és descrit, dóna al pròleg de Martorell la violència incisiva d'un
pamflet.
* **
E l Carnet (Vun heterodox—de Brand, encarnació periodística
de Cristòfor de Domènec — és la negació de la religió i del dret, de la
moral i de la virtut, de totes les grans paraules — per dir ho amb ex- *
pressió que no podrà desplaure l i — sobre les quals descansa tradició
nalment la societat. E l bé i el mal, per a Brand, no existeixen. E i
bé i el mal, millor dit, no són d'essència diferent. Tenen sempre la
justificació en la necessitat de viure. Viure, per a Brand, ho és tot.
L'ésser honrat, l'ésser pocavergonya, per exemple, són per a ell elassi
ficacions sempre injustes i sovint paradoxals. Brand podria resumir
així la filosofia dels seus carnets: «—Vius?... Doncs ets just.»
Cristòfor de Domènec pertany exacerbadament al tipus d'home
intel·lectual eternament protestatari, perennement rebel. Si els que
avui lluiten per imposar cl b é , la justícia i l'ordre triomfessin, la veu de
Brand, com la del Batista tancat al fons del palau d'Herodes, seguiria
protestant. Aquest bé, aquest ordre, aquesta justícia, tampoc serien
els seus. Pessimisme! Nihilisme desesperatL.. Potser en el fons de
tot, optimisme. Brand creu que tot progrés, que tota perfecció social,
és únicament, exclusivament, menat pels disconformes, pels inquiets,
pels turmentats per la set d'una renovació perenne.
Cada un dels seus carnets és un pamflet. Una idea, una tara i
fins una v i r t u t humanament o racialment congènita, h i és asprament,
i més sovint despectivament, combatuda. Mai, en canvi, no hi és
combatut l'home. Els homes, pel fet d'ésser homes, mereixen per a
aquest Brand humaníssim, tot el respecte. Són les idees — per contra
a l'habitualment postulat — que no l i mereixen ni mica de respecte.
Una altra cosa tampoc hi és mai combatuda en els carnets de Brand:
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la pàtria. Aquest ultraanarquista que v o l dissoldre amb els seus àcids
i cremar amb els seus focs tots els fonaments socials, es detura davant
de l'altar de la pàtria. Entengui's bé, però, que el que respecta Brand
és la pàtria sense Estat i no l'Estat de la pàtria. I és que per a Brand
la pàtria sense Estat és un fet biològic, la considera com la mateixa
carn del poble.
P e r ò és realment sincer Brand en el seu anarquisme? Davant
d'un home d'idees, i sobretot d'idees radicalment subversives, cal
fer-se aquesta pregunta. Tota la vàlua que puguem atorgar a la seva
obra radica, precisament, en la seva sinceritat. Brand, tanmateix, en
línies generals ens sembla ben sincer. H i ha en ell fins i t o t una sinceritat exasperada, obsessionant, una mica malaltissa potser, que agafa
a voltes un aire febrós, de desvari. P e r ò Cristòfor de Domènec té una
pruïja constant de sorprendre, de jugar la paradoxa, sense altra finalitat que la paradoxa mateixa. Cristòfor de Domènec, per una paradoxa, seria capaç de jugar se la veritat i , el que l i és més car, la seva
heterodòxia. Això és la seva tara principal, el defecte cabdal que involucra tots els altres que pugui tenir el carnet. E l seu afany de paradoxa, el fa sovint obscur, arbitrari, desorientador. Això potser seria
perdonable a un intel·lectual pur, en un Ors (ja s'entendrà quina significació donem a la paraula pur) o a un López Picó, per exemple. P e r ò
a un home que, a més a més, vol ésser un educador del poble, aquesta
(|nalitat negativa el mena, directament, envers la ineficàcia.
Que no cregui ningú, però, pel que diem — pel que en diu ell
mateix — , que aquest Brand que «protesta i renega», que no plora
mai, segons pròpia confessió, és una mena d'energumen, sense gens n i
mica de sensibilitat. Per a saber com és de sensible i de tendre, malgrat ell, aquest Cristòfor de Domènec, al qual la disfressa de Brand
fa agafar un posat d'home terrible, per saber fins com plora, cal llegir
aquell carnet dedicat a Salvat-Papasseit. I , per cert, que res de més
colpidor — i potser de més bell — ha escrit, en aquest carnet, Brand
empès pels seus deliris filosòfics.
La forma literària que empra Cristòfor de Domènec en aquest
aplec d'articles — uns publicats, altres fins ara inèdits — és el diàleg.
Són uns diàlegs breus, ràpids, escrits a cops de ploma, diríem, contundents. É s un constant espetegar. Visions i incoherències apareixen
i desapareixen amb una vivacitat nerviosa, de llampec. A voltes, al
costat d'un axioma, una frase sibil •iina. A l costat — contrast horrible
— d'un Hoc comú girat del revés, una lúcida demostració...
Quan la prosa de Cristòfor de Domènec deixa la forma de diàleg
i agafa la forma periodística normal, és una prosa marcadament accentuada, poderosament rítmica, però d'un ritme, més que nerviós, epilèptic. É s una prosa torturada, que torna sovint sobre ella mateixa.

86

CRÒNIQUES CATALANES

repetint les idees per a aclarir ies, per a accentuar les, per a precisar
les. É s una prosa que defuig tot ordre, tota mesura, tota norma,
empès pel clesig de sorprendre.
A les cobertes del «Carnet d'un heterodox» hi ha un dibuix simbòlic : una mà oprimint un cor que sabria. Ks, estèticament, un di
buis deplorable. Filosòficamenl
parlant, és, però, tol Cristòfor de
Domènec. Perquè Cristòfor de Domènec no és altra cosa que això:
una m à que oprimeix el propi cor, per esprémer se la sang amb un dolorós espasme de w>lüptat.
* * •
«Les Pindàriques modernes», de J . M . Cases de Muller, són un pet i t monstre inqualificable. Prosa o vers? Poesia o ciència?... Diríeu que
aquest monstre híbrid té el cap de Minerva, la cintura de Venus i les
ale.s de la Victòria de Samotràcia : unes ales magnífiques, de marbre,
però feixugues per a volar. É s , doncs, un monstre clàssic, més em
parentat amb les sirenes mediterrànies que amb les nimfes del Pin.
Pocs dels nostres escriptors joves tenen una cultura científica com
la de Cases <ic Muller. Per a arribar a ésser un clàssic, aquesta base
de cultura és una qualrtat indubtablement precisa. No trobarem un
clàssic veritable que no sigui un savi en la més ampla accepció dei
mot. 1,'art i ia ciència són més afins de. que molts poetes casolans
voldrien. E l ritme i el número no són, en el fons, una mateixa eosal
Però si l'art i la ciència tenen llur equador, tenen també llurs
pols oposats. La ciència tindrà sempre la seva beutat; però és una
beutat de la qual no sempre se'n pot fer literatura. Quin encís poètic
voldrà Cases de Muller (pic trobem en les pindàriques que titula, per
exemple, «De les seccions còniques», «De l'estat col·loidal», «De la reia
tivitat», malgrat l'enginy amb què, de vegades, les exposa?
Àlçanes
de les insinuacions que Cases de Muller fa en aquests temes, podrien
servir de base a una especulació filosòfica; però la seva prosa no té repòs,
bes idees científiques es barregen amb idees purament musicals que
no tenen altra finalitat que la de donar un ritme, un constant balan
ceig a la prosa. 1 això lleva a la ment la serenitat necessària a la me
ditació.
Així nosaltres preferim aquelles pindàriques que, sense perdre el
fons científic que les fa tan segures dVIles mateixes, contenen un tema
més purament literari, més en consonància amb el to líric de l'autor.
Diríem que fins la prosa s'hi agilitza, i guanya en gràcia i transpa
rència.
La prosa de Cases de Muller és sempre ampla i sonora i prosa rítmica, ja ho hem dit, que sovinl pren les característiques del vers; què
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és de vegades vers sense rima; on, però, la ritna hi és substituïda per
la repetició d'uns mateixos mots i per una mena de va i ve de les idees.
Píndar presidí la naixenea d'aqiiesl llibre, En. fon padrí en hale
jar-lo. L'obsessió, però, d'ésser pindàrie perjndiea molles de les seves
eomposieions. Bla dóna una certa monotonia gravo, en fer les coses
grans per lloaries, no en lloaries perquè són graus. E l to sovint sa
pera el tema.
En Les Pindàriques nwdemes trobem belles i originals imatges.
Fer imatges és potser el moiin i la vertadera Einalital del llibre. N ' h i
ha massa, però. F n mateix Concepte In és 1 nrmentadorainenl repet i t on imatges successives sense aclarir lo, sense ni afegir l i un matís
nou. Això es el que afeixuga cunsl anlmeni la seva prosa, que té,
ja de per si, els contorns prou eburnis.
El pare iUiquel d'Esplugues, prologuis!a, axaloi'a el llibre amb uns
mots inicials, l l i ha sobretot nua lloança a la llengua — lloança oblidada por Cases dé Muller enlre tantes lloances — en la qual afirma que
la llengua (per sobre de la religió) es cl prime r l'aclnr èlnicanicnt individualit/.ador dels pobles.
* * *
Roig i Llop, en la memòria — molt justa, ens ho cal dir — dels
•/ors- FloraU dt Barcelona, diu que els joves «hauríem de llevar l'anacro
nisme (pic atueix els JoCS un xic massa". Aquestes paraules, però, són
l'única cosa una mica revolucionària i ardida, qae trobem en tol el
volum d'enguany. Les composicion.s premiaides cauen dintre del més
estricte cànon floralesc. I totes — o gairebé totes — són ben discretes dintre aquest to. Els autors joves i vells semblen d'una generació
mateixa, Només és distingeixen, dintre del volum — minsa distinció!
— per emprar l'ortografia dialectal o la normística. I això que el jurat
d'enguany semblava propici a totes les audàcies!
ba comprensió i
l'ampla cultura literària de Llorenç b'iber, la joventut perenne de Pere
Coromines i l'aulènlica joveiiiul de Tomàs líoig i Llop, eren una garantia que no es barraria el pas als innovadors ni, encara molt menys,
els vers representants dè la nostra lírica actual.
PéTÒ potser no l'órem del lot juslos. si no afegíssim que els SOnétS
de Joan Arús, guanyadors de la flor natural, traspuen una dolça claredat molt pura. També podríem esmentar, en el poema de Felip
(iraugés i Camprodon, una beu palesa influència canieiiana, que l'allunya baslanl del to dels altres versos del volum.
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• * •
Octavi Saltor publica en un fascicle extret d'dEstudis Franciscans»
una conferència donada a la Lliga Eegionalista de Sabadell : Vancegtralisme cristià com a factor líric. L'autor estudia en aquest fascicle
l'evolució que, del nostre renaixement ençà, ha tingut l'expressió del
sentiment pairal i el culte de l'avior dintre la nostra lírica. La coneixença absoluta que Octavi Saltor t é de la nostra literatura moderna,
fa que pugui seguir amb una seguretat admirable aquesta evolució.
Pel nostre gust diríem que fins retreu un excessiu nombre d'exemples
i tot, per demostrar la seva tesi. H i ha, evidentment, poetes de segon
i tercer ordre que potser no calien d'ésser-hi esmentats. L a generalització bastava.
Aquesta conferència d'Octavi Saltor és massa breu i massa condensada perquè en tinguem prou per emetre un judici sobre aquest
crític d'una solvència i d'una experiència superiors a la seva joventut.
Ens basta, però, per a comprovar que té aquelles dues qualitats cabdals
per a tot crític realment complet : minuciositat i complexitat d'anàlisi, i capacitat de condensar les seves concepcions en una síntesi justa.
L'estil d'Octavi Saltor és personalíssim. És un estil evidentment
artificiós, volgudament complicat, on diríeu que el gòtic i el barroc
s'agermanen, dintre, però, d'una correcció i d'una puresa exemplar.
* * *
É s força interessant la biografia de Ramon Turró, publicada als
«Quaderns Blaus» per Leandre Cervera. Leandre Cervera posseeix un
excel·lent estil periodístic que passa, amb ingràvida facilitat, dels moments dramàtics a l'anècdota lleugera. En totes les pàgines d'aquesta
biografia traspua l'admiració, la veneració, l'estimació pel mestre.
I , malgrat de presentar nos la vida del gran pensador català en la seva
intimitat, sense oblidar les seves febleses d'home, la ploma de Leandre
Cervera no arriba mai a ésser indiscreta ni irreverent.
Com correspon a una publicació d'aquesta mena, la biografia de
Ramon Turró és feta amb lleugeresa. Si al doctor Cervera l'ha temptat
el transcendentalisme, l'ha pogut evitar com un escull perillós. Fins
quan ens parla de les idees de Ramon Turró, sap esquitllar-ne el risc.
I , tanmateix, aconsegueix donar una idea, encara que vaga, de les
doctrines del mestre — de la seva posició intel·lectual — a aquest gran
públic curiós i frívol, que segurament no l i lleurà mai de llegir-lo.
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* * *
Els habituals lectors de la «Biblioteca literària» s'hauran trobat
defraudats amb les Proses (Vestiu i de tardor d'A. Rosich Catalan. Feia
temps que, do les editorials catalanes una mica serioses, no en sortia
un llibre escrit en una prosa tan poc normal, tan vuitcentista. E l llibre,
de Rosich Catalan pertany, en efecte, literàriament, a algunes dècades
enrera. E l lèxic és, ensems, rebuscat i vulgar, arcaïtzant i dialectal
La construcció és premiosa, dura i violenta. Costa esforç de llegir.
Els aficionats a escriure es deixen temptar pels temes fàcils, pels
temes sense tema, diríem. Paisatges, esbossos, impressions personals...
No s'adonen que llur facilitat és tan sols una cosa aparent. Els secrets
d'aquesta facilitat no la posseeixen més que els temperaments veranient lírics. Per als altres, aquests termes no són més que un parany
on no hi copsen sinó vulgaritats i lloes comuns.
Les Proses d'estiu i de tardor no escapen naturalment a aquesta
fatalitat. A m b això, és clar, no volem negar que el senyor Rosich
Catalan sigui un temperament líric i sensible; però hem de convenir,
almenys, que la seva sensibilitat i el seu lirisme no han trobat encara
un instrument prou dúctil d'expressió.

* • •
/•>/)/«•/«, de .loaquim Horta i Ciniill. & Qo alliv llilirc de (00868
iíri(|ues. Jo tinc una vera temença d'aquests llibres, els autors dels
(pials no es proposen de dir res concretament, que ho fien tot a les grà
cies de l'estil i a les vagues impressions que els ha produït la contem
plació de la natura. Aquests llibres solament els mestres s'haurien de
permetre escriure'ls. Per a un principiant, la pedra de toc potser
seria escriure amb un fi utilitari : el que no hi reeixís, hauria de plegar.
De Joaquim Horta i Cunill, hem de dir que almenys construeix
bé. En alguns moments la seva prosa s'ordena en bells i cenyits pa
ràgrafs harmoniosos. É s desigual, tanmateix. É s , sobretot, pueril.
En bona realitat, què pot importar als lectors, (pic (pum menys ccr
quen delectar se, els esplais d'una intel·ligència adolescent, i que no
sap sobrepassar la seva adolescència?
J . Horta i Cunill potser serà un bon escriptor. Tanmateix, per
publicar un llibre, el millor és esperar de tenir alguna cosa que valgui
la pena de contar la.
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* * *
J . Freixes i Freixes aplega, en Les hores lliures, unes quantes narracions breus. El senyor Freixes i Freixes no és un professional de la
literatura. La seva professió és la de metge. La literatura la conrea
solament per pur esplai, com qui fes un esport o col·leccionés segells.
Veritat que, segons ens diu en el pròleg l'esmentat senyor, n'està enamorat com d'una dea. Hem, doncs, de tenir-li en compte que l'amor
ho fa tot perdonable, fins la literatura mediocre.
La prosa del senyor Freixes és evidentment feixuga. S'arrossega
amb lentitud, sense alçar-se mai del mateix pla. É s una prosa sense
color ni ritme, una prosa ben poc fantasiosa. Més apropiada que per
la novel·la, ho és per escriure articles mèdics, per exemple.
E l que més lamentem, però, del llibre del senyor Freixes i Freixes,
és el pròleg, en el qual envesteix contra Prudend Hertrana i Joan Santamaria, per haver fet dels protagonistes dels seus darrers llibres respectius, uns metges no del tot honorables. Segons el senyor Freixes
i Freixes, la taca d'un professional cau sobre tota la seva professió.
Estan ben posats els novel·listes! De primer se'ls combat en nom de
la moral. Ara un senyor vol combatre'ls en nom de l'honorabilitat
d'un estament. E l novel·listes, si s'escoltessin tot això, aviat no podrien pintar més que mullers fidels, metges consfients, jutges impera
bles, militars valents... Tindrien d'escriure llibres tan ensopits com el
del senyor Freixes i Freixes. Ara que l'art i la veritat són tota una
altra cosa, encara que no siguin, completament, la contrària.

* **
Les «Publicacions Empordà» ens ofrenen un llibre del noble patrici
Eusebi Coromines : A H I / S enrera. «És — preferim deixar la paraula al
seu prologuisla — un enfilall de records amarats d'una sinceritat i
una justesa indiscutibles, que permeten de reconstruir el caràcter, els
costums i fins algunes gràcies de l'Empordà dels nostres avis.»
* * *
El «Foment de Pietat catalana» publica el rornell història de M D I I Í serrat del doctor Fortià Solà i Xforeta. La història i la llegenda s'hi
agermanen. La crítica mes objectiva i desapassionada no entela el
somriure de la fantasia, ni el somriure dc la fantasia arriba a fer perdre
la gravetat de l'historiador. É s , ensems, un llibre de pietat, d'entreteniment i d'història.
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* * *
Han començdl d'apai^Xía: tAi! belis volinucts de la col·lecció SaQI
Jordi. E l primer de tots és Saní Jordi, patró de Catalunya. És un
lleuirer i curiós estadi l'cl per líauion d'Alòs-Moncr sobre la llegenda
del sant més cavalleresc, i un esbós de la història dé la seva devoció
a Catalànya. Aqnesl N olum és avalorai per contenir-eliext> imprès per
primera vegada, de la llegenda en català del màrtir. E l procedinicnt
emprat per a la transcripció és elmatei-v que hom empra per a latrans
oripció dels textos de la col·lecció «Els Nostres Clàssies». Això ens esta]
via de fer ne cap elogi.
Segons Eamon d'Alòs Moner la llegenda catalana és «una passió
de tipus fabulós per excel·lència, versió d'algun altre text llatí 0 pol ser
traduïda del francès o del provençal». É s — afegeix — «una formida
ble concentració de totes les receptes hagiogràfiques». T é , efectiva
ment, una. intensitat i un dramatisme agut i angoixós. Les escenes
de martiri hi són contades amb delalls esborronadors i Els miracles
més fantasiosos, al mateix temps, se succeeixen un després de l'alt re
amb sorpresa, creixent. Aquests dos clements contradictoris, realisme
i miracle, es i'onen, però, l'un en l'altre pel to ingenu de l'autor. La
impressió que produeix la lectura d'aquest text es la mateixa que ens
produeixen aquests retaules gòtics, tan intensos, de martiris de sants.
I , malgrat la repetició de les escenes de martiri, és llegeix amb avidit a t — a m b una aviditat que potser arriba a ésser una mica morbosa.
DOMÈNEC GUANSH

L'Art
Exposicions —Conferències — Necrologia — Llibres i revistes

L a saison s'acaba, el moviment artístic s'alenteix, els eonferen
ciants s'allunyen. Les darreres exposicions d'art de la temporada foren
les següents. En les Galeries Laietanes debuta un nou grup de pintors i esculpí ors joves, grup que s'anomena «Associació d'Art». Se'ns
presenta la novella associació integrada pels noms dels pintors J. Amat,
J . Barrenechea, Lola Bech, M . Camps, Teresa Condemines, C. Dava-
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Ullo, Teresa Fàbregues, E . Fàbregues, J . Galofré Suris, L I . Garcia
Oliver, Guillemeta Gómez, E . Guille, J . Juez, C. Martínez, Dolors
Masalles, A . Eibas, M . Eocamora, E . Sancho, Josepa Serravinyals,
J. Soler, B . Tàrrega, M . Valls i M . Vilatobà; pels esculptors J . Cardell
C. Fàbregues, M . Martí i J . Torres; en f i , pels artífexs, E . Aulina, J .
Cardellà i Teresa Fàbregues. Molts d'aquests artistes j a són coneguts del nostre públic i tots plegats arriben a reunir un proraedi d'obres
d'art agradable i prometedor.
Després d'aquesta exposició col·lectiva d'art modern, ve l'antiquari Josep Valenciano a obrir ne en el mateix lloc una altra de pintura
antiga força més valuosa que les que estem acostumats a veure.
E n les Galeries Dalmau, després de uns cinc anys d'absència,
Joaquim Torres Garcia exhibeix una sèrie d'olis, tremps i frescos que
criden ratenció dels aficionats a l'art més avançat d'avui dia.
E n les Galeries Malmedé té lloc una exposició encant de les obres
del pintor i professor J . Serra i Porson, el qual en vida aconseguí una
anomenada considerable. Les obres en qüestió arribaren a la xifra
de 136. H i abundaren els dibuixos d'il·lustració editorial.
En la ciutat de Mahó el pintor Joan Vives organitzà una exposició
de les seves obres en l'edifici de l'Ateneu. A Vilafranca del Penedès
hom organitza per aquest mes d'agost una exposició general d'art del
Penedès. E n el Centre d'Acció Catòlica de la ciutat de Tarragona
s'obre una exposició d'artistes tarragonins. Totes les arts hi tenen
cabuda. Els artistes expositors són els senyors Jujol, Castellarnau,
Gols, Estivill, Maüafré i Valcntínez. E n el Centre de Dependents, de
Terrassa, hom organitza una exposició d'art modern català, en la qual
prenen pari els ariisle.s: Gàlvez, Torres Garcia, Colom, Sunyer, Domènec Carles, Feliu Elies, Obiols, Vayreda, Miró, Dati, Mompou, Guàrdia, Serra, Marquès Puig, Llavanera i altres pintors. T a m b é figuraren en aquesta exposició obres del malaguanyat Joan Llimona. Les
arts aplicades estaven representades per obres de Jaume Mercadé.
Com a escultors hi havien, entre altres, Josep Llimona, Viladomat,
Eebull i Hugué. E n la secció retrospectiva figuraren obres de
líigalt, Martí Alsina, Vayreda, Fortuny, Mercadé, Pellicer, Torres i
altres mestres del segle x i x català. E n el Centre de Lectura, de
Bens, exposició d'obres de la graciosa dibuixanta Lola Anglada.
A París el j a esmentat Torres Garcia obre una exposició de pintura, simultàniament a la de les Galeries Dalmau de la nostra ciutat.
Aquesta exposició parisenca té lloc en les Galeries A . G. Fabre, del
carrer Miromesnil. E n l'exposició d'artistes estrangers que hom organitza periòdicament a París en les sales del Jeu de Paume, de les
Tulleries, triomfa Josep M . Sert amb l'exhibició de bona part de les.
enormes teles que han de decorar les parets de l'espaiosa seu vigatana
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Tothom es fa creus de la magnificència, de l'art poderós i de l'adequació
d'aquestes pintures — tothom qui les ha vistes. N'o cal dir amb quin
delit esperem poder-les admirar nosaltres t a m b é , particularment ja
maruflades en son lloc precís.
Potser escaigui en aquestes pàgines de fer menció t a m b é dels
pintors catalans que han anat a Madrid a manifestar se en l'exposició
bienal que el Govern acostuma a organitzar. Els qui han visitat
aquesta exposició diuen que l'art català no hi estava ni de bon tros
del t o t representat, sinó que només hi havia una reduïdíssima minoria
d'artistes de la nostra terra, els quals, llevat de Labarta, tampoc no
havien fet cap esforç per estar-hi ben representats. Així i tot, l'aportació d'una bona mitja dotzena d'artistes catalans superava tot el
demés. Altres artistes que acudiren des de Catalunya a l'exposició
del Retiro eren artistes castellans residents en la nostra terra o b é artistes catalans de producció no menys banal i amanerada que la madrilenya i provinciana. De manera que la derrota completa dels nostres
pintors, als quals no fou concedit ni un premi escadusser, ha estat molt
comentada arreu i molt ben acollida en els cada dia més densos i extensos medis catalanistes. Sobre una tal mai vista derrota Carles
Soldevila tingué un justíssim comentari en el seu F u l l de Dietari de
La l'ublicitat en dir que mai el fall dels Jurats de les Exposicions bienals madrilenyes no havia estat tan sincer com el fall d'enguany.

* **
Les conferències sobre temes d'art i d'arqueologia foren t a m b é
escasses. Adrià Gual parlà en el local del Foment Martinenc sobre
la «Història de l'escenografia». E n l'estatge del Grup Excursionista
Taber, el Sr. Joaquim Xicart donà una conferència sobre els bells indrets de Catalunya, i en el Centre Excursionista de Cata'unya fou
conferenciant el Sr. Joan Roig, qui dissertà sobre els monuments artístics de Perusa, Assís i Tívoli.

L a inesperada mort de l'arquitecte Antoni Gaudí ha estat el gran
esdeveniment d'aquesta mesada. Poques vegades cqm en aquesta
ocasió hom ha pogut emprar aquella frase feta de «aquesta mort ha
estat molt sentida». La mort de Gaudí, en efecte, produí una forta
commoció entre els professionals, entre els intel·lectuals i entre els arlisies en general, à d h u c entre el poble que no el coneixia ni sabia gaire
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cosa 0
de la seva obra. Els pauegírics (U'ls diaris i el gran rebom
bori <|ue la mort de. «iran arquitecte produí fou prou per a advertir
els EÉiés Ignorants de la mena d'home que acabava de desaparèixer.
La passió pairal de tant temps comprimida trobà manera de manifestax se aleshores, i per això aviat tothom comprengué Gaudí i tothom
sapigué plànyer se de la seva mort; per això l'enterrament d'aquell
home excepcional fou una pública i popular manifestació de dolor;
gosaríem a dir : una popular manifestació patriòtica com la que provocà la mort i reiUerranieïU de Guimerà.
Allí on percudí més fondament la mort de Gaudí fou segurament
entre els catòlics, particularment entre la intel·lectualitat catòlica, la
qual féu al desaparegut arquitecte un comiat apoteòsic que encara
dura — i el que durarà. La nostra intel·lectualitat catòlica ha quedat
bé amb Gaudí, tant com Gaudí quedà bé amb ella. Perquè és el cas
(pie tant ell com ella es desferen per a la glòria de llur comú ideal. Gaudí
es lliurà en cos i ànima a l'Església; renuncià el món i les seves vanitats
en favor de la glòria de l'Església; es féu petit, es féu a miques, s'esborrà
completament en pro d'un ideal etern i sobrehumà. Aquesta actitud
de Gaudí, tan oposada a la magnitud dels seus projectes, no produí
pas una desvaloració de la seva obra, sinó que pel contrari contribuí
força a atreure l'atenció de la gent envers l'arquitectura del nostre arquitecte innovador; si bé no l'atenció de la multitud, bé atregué l'atenció de la nostra intel·lectualitat catòlica, la qual atorgà al gran arquitecte crèdit il·limitat, màxima admiració i fins u n cert profetisme;
aquell cabdillatge espiritual que en les hores de passió la multitud reclama i que els rectors de la multitud saben hissar oporlunamenl.
Antoni Gaudí era escoltat com un oracle; i encara el seu cos era calent
que la llegenda, el mite, ja començava a prendre cos. Gaudí no era
solament un gran artista, un gran savi, un místic dels més doctes, sinó
que gairebé era un sant que havia fet el miracle de trasbalsar no solament l'arquitectura, sinó que fins i tot, en un dir J e s ú s , amb una sola
mirada dels seus u·'s terriblement blaus, havia desfet les idees del
gran Pi i Margall!
Certament, Gaudí era un gran home, un gran arquitecte. Probablement era t a m b é un gran ambiciós. Tots estem d'acord a admirar
la ciència arquitectònica de Gaudí—i els tècnics ne són més consciençosament i m é s fervorosament entusiastes. E n ço que no està tothom
d'acord és a admirar l'estil, el gust, | l'eficència i l'oportunitat dels atreviments i dels ardus problemes ressucitats o bé plantejats per primera
vegada i resolts per aquest arquitecte. E n un article publicat per nosaltres en la Revwta Nova, veníem a dir que davant d'aquesta discrepància no podíem els uns ni els altres pronunciar la darrera paraula
sobre la bellesa de l'arquitectura gaudiniana. Els qui la repudiem

CRÒNIQUES C A T A L A N E S

95

i tfls qui l'admin'ii cus trobem potser massa apropats a aquest gran
esdeveniment per a poder lo esguardar de tots costats alhora, per a
poder-ne haver au total capteniment. Els entuaiastes de t'arqtiitèc1
Inni gaudiniana probablement només poden atirmar que és una arquitectura que els agrada molt; als repugnudors, per a no dir els impug
nadors, de l'obra gaudiniana només ens és permès, potser, d'assegurar
que ens desplau així o aixa, o que ens desplau completament.
l l i ha potser en l'obra de Gaudí diversos aspectes que marquen
etapes d'evolució o d'involució en el desplegament del seu peculiar
barroquisme. Bla esperita què repugnes temperamentalmehl d barroquisme seran probables repugnadors de l'obra total de Gaudí. Els
esperits eclèctics s'aturaran potser a considerar Bellesguard, la casa
Calvet, la casa Güell del carrer Nou, i d'aquesta consideració no en
resultarà cap judici condemnatori, enc que no sigui entusiasta. En
la casa Batlló, en la casa Milà, en el temple de la Sagrada Família i
en el Parc Güell potser sigui allà on les dues menes de temperaments
repugnadors de l'ari de Qaudi es i robin mes acordats i més incondicionalment oondemnadors. En aquestes obres i i i ha potser per ais
lals temperaments un desequilibri entre les línies generals de l'edifici
i la seva ornamentació, per manera que, encara que considerada isoladament, la major part d'aquesta ornamentació, singularment la decoració escultòrica, tothom n'admirarà la personalíssima i bella estüització, no podrà pas en canvi admirar ne sempre la conjugació amb
l'arquitectura : hi ha sovint heterogeneïtat, mancança de traspàs i
uniformitat inadequada d'estil; per manera que si bé l'estilització
escultòrica peculiar de Gaudí convé a l'escultura col·locada a gran
distància de la nostra vista, no convé a l'escultura immediata. Gaudí
aplica sempre el mateix estil escultòric, ample i succint, el mateix a
la decoració més remota que a la que està a frec de les mans de
l'espectador a pla terreny. E l portal acabat de la gran església del
Camp de l'Arpa està com mutilat per nombroses d'aquestes abruptes
solucions de COntinuïlal i inadequacions, les quals no arriben ni de
bon tros a fondre's en una idea. general d'anarquia formal, no
arriben a cristal·litzar aquella estètica del terrabastall que, posem
per cas, presidia en l'arquitectura
delirantment xurrigueresca
dc Narcís Torné; no arriben a donar la impressió total i completa,
unificada, d'alegre cataclisme que els disbauxats hereus de Churriguera
volgueren produir en el Transparrntc de la seu toledana, en la façana
de la casa del Marquès de Dos Aguas, de València, o bé el devessall
d'ornamentació indostànica que caracteritza la capella del Sagrament
de la Cartoixa de Granada; no hi ha en la decoració gaudiniana la
coordinació de tumult que constatem en aquestes obres i t a m b é
en l'arquitectura manuelina. L a part baixa del susdit portal gaudi-
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nià, és particularment anguniosa des del nostre punt de vista. Potser
el més reeixit de la decoració escultòrica del temple de la Sagrada Fa
mília és l'escultura de gàrgoles i pinacles de l'absis. Allí retrobem el
Gaudí de la casa Calvet, el Gaudí més equilibrat i original, segons la
nostra manera de pensar.
Aquesta mena d'incapacitat a coordinar la decoració. Gaudí sembla accentuar la a mesura que va posant anys; més que anguniosa,
esdevé esgarrifosa per als nostres nervis, per al nostre enteniment de
l'arquitectura, quan aquesta decoració ja no és escultòrica: en la poli
cromia, en la dèria de policromar, i particularment en la conjugació
de la pedra amb materials distints de la pedra. Cap altra arquitectura ni la tan ornamentada i capriciosa de Domènech i Montaner,
ens deixa esgarrifosament trasbalsats tots els nostres sentiments
plàstics com la manera gaudinesca de maridar la pedra amb la fusta
o el ferro (casa Batlló, casa Milà); o la pedra i la pisa (casa Batlló,
Parc Güell); o la pedra calissa i el marbre, i en f i tota altra combinació.
E n aquestes esgarrifoses conjugacions la pedra és humiliada i l'arqui
tectura és com esquarterada: la unitat, la lògica, la mecànica en pervenen com esquerdades. Quan a aquest esbocinament Gaudí afegeix
els moviments embolllofant, ondulatori i desplomatori, aleshores la seva
arquitectura esdevé aparentment ruïnosa, i cap consideraeió científica ni
artística no ens tornarà en presència dels edificis de Gaudí la seguretat,
la confiança que primordialment reclamem de l'arquitectura. No
sabríem pas viure a aixopluc d'aquestes pedres tan sàviament movimentades, tan enginyosament desplomants.
H i ha en els edificis perfectament bells una virtut que deu ésser
essencial, perquè quan més encisen més ella hi és palesada. Aquesta
v i r t u t és la discreció, el rebuig de l'ostentació, de l'enfarfec, de tot el
que significa excés i desig de notorietat. Des d'aquest punt de vista,
l'arquitectura de Gaudí ens apar indiscreta superlativament. E n mancar de discreció, un edifici cau fàcilment en disgraciositat. U n arqui
tecte pot ésser discret i graciós àdhuc en el barroquisme.
Gaudí, però, és gairebé sempre baladrer, i per tant, disgraciós;
i , quant més va, més ho és : la casa Milà i l'església de la Sagrada
Família són per al nostre gust dues enormes monstruositats que comprometen moltes valors del nostre esdevenidor i que expliquen molts
dels fracassos moderns de Catalunya. Nosaltres apreciem aquestes
dues voluminoses obres com dos fracassos col·lectius més aviat que
com dos fracassos de Gaudí.
Aquest home ens apar la resultant de la convergència del geni
nacional amb el vici nacional que és la fatxenderia.
L'obra de Gaudí darrera, el gran temple, sobretot, ens sembla
una genial equivocació, la qual, els arquitectes venidors del temple

CRÒNIQUES CATALANES

97

de la Barrada Kamília haurien d'anàr esmenant, braienl la de PestU
empesoador i encarrilant la, ells sabran com, envers un estil niés
arrelat en la bona tradició.
* • *

Ki rebombori que ha produll la morí de Gaúdi hà tvi passar gai
rebé desapercebuda la desaparició de l'escultor Josep Eeynés. A(|uest
escuilor iias(iiie l'any 18(11). ací a Barcelona, estudià a Llotja, anà a
P a r í s i aprengué el seu art amb Carrier Belleuse i el gran Carpeaux.
E n tornar a Barcelona cap allà l'any 1870, ja comença a tenir èxit.
Després riíxposició Universal del 88 l'impulsarà junt amb altres es
cultors del seu temps i així queda consagrada la seva anomenada en
aquesta Barcelona renaixent. Produeb molts retrats, particularment
busts, ara de marbre, ara de terra cuita; t a m b é produeix quantitat
d'escultura funerària i alguna estimable estatuària : són obra seva el
Roger de Llúria del Saló de Sant Joan, el Greco que Santiago Russinyol féu monumentalitzar a Sitges, les marmòries estàtues sedents de
Mozart i Heethoven que tan adientment decoraven el vestíbul del des
aparegut Teatre Líric, i les de Fortuny i de Kosales que decoren l'inter
oolumni del Càller Btasriera. També produí Reyniéfi alguna estatuària
de petit tamany, com per exemple el graciós bronze del nostre Museu
Municipal que representa, a cavall, la reina Maria Cristina quan era
jove. Algun dels relleus del monument a Antoni López és t a m b é
obra de Reynés. L'escultura que l i donà més popularitat fou el gerro
de marbre amb escenes d'amorets joganers que s'hi enfilen. L ' a l t
relleu principal de l'Arc de Triomf del Saló de Sant Joan, obra que
representa La ciutat de Barcelona acollim les oacions, és també una
escultura de Josep Beynés.
L'art d'aquest escultor condensa molts dels vicis i algunes de les
virtuts de l'escultura del segle x i x . X o fou Josep Reynés un dels
millors escultors catalans moderns, però tampoc fou dels pitjors, i fou
artista hàbil, treballador i honest; algunes vegades escultor d'amples
gestos 1 que tendia al gran estil, com és el cas de les estàtues de pedra
del taller Masriera i les de marbre del Teatre Líric. La seva obra es
copiosa.
• * *

E l moviment bibliogràfic segueix essent important. E l més notable de la darrera mesada és la fundació de la Col·lecció «Sant Jordi»,
edició de la benemèrita «Editorial Barcino», la més activa, la més experta i sana, potser, de les nostres cases editores. L a Col·lecció Sant

98

CRÒNIQUES C A T A L A N E S

Jordi no és pas una col·lecció bibliogràfica fonamentalment artística,
ni arqueològica, tota vegada que ba vingut al món per a exclusivament
enaltir la religió catòlica i divulgar-ne els monuments de tota mena que
ella ha aixecat i que l i atorguen fanía al través de les centúries. É s ,
doncs, una col·lecció de divulgacó, en la qual, de manera adventícia,
però amb periodicitat molt freqüent, l'art i l'arqueologia universals
tindran cabuda. La Col·leccó Sant Jordi és de petit format, relligada
en cartró i ben il·lustrada. Cada volum té el caràcter monogràfic, i
la quantitat i perfecció dels gravats han d'ésser majors en els volums
dedicats a un tema arqueològic 0 bé artístic.
Obra importantíssima, i t a m b é de caràcter monogràfic, és un
volum in-16° relligat en tela, profusament il·lustrat, que la Junta de
Museus ha editat per a divulgar la secció romànica del Museu de la ciutadella. Aquest llibre sembla que t a m b é serà el primer d'una collecció o sèrie que vagi monografiant els distints departaments del
susdit Museu.
A r a que som a parlar de la revifalla bibliofílica de la Junta de Museus serà oportú de fer saber que la Biblioteca del susdit Museu ha
estat treta d'aquest lloc i traslladada a l'edifici anomenat «Palau del
governador», el qual està encarat amb el Museu i serveix de seu de
la Junta en qüestió. L a nova instal·lació ha estat feta amb la distinció, amb el luxe i el confort que pertocaven a una biblioteca municipal barcelonina d'art, si bé no amb un bon gust exagerat. A r a caldrà
només que h i hagi llibres...
L'Editorial Poliglota ha publicat un volum de miscel·lània crítica
i literària concernent a l'art de l'arquitecte Antoni Gaudí. Tenim
entès que res o- ben poca cosa és inèdit d'aquest llibre, el qual serà
doncs un recull.
La col·lecció «Monografies d'Art» ha publicat un nou volum dedicat
al pintor Jaume Guàrdia. L a Col·lecció «La Mirada», de Sabadell,
segueix editant amb bon gust tipogràfic i artístic la seva col·lecció de
romanços arcaïtzants, i l'Ateneu de Girona, que sempre ha de fer parlar
satisfactòriament, està en tractes per a la fundació d'una revista gironina de Lletres i Arts, la qual vindria a ésser com una resurrecció de
l'extincta Revista dc Girona.
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Publicacions rebudes

Art Xorell. Eevista de Joventut. N ú m . 30.
Conté elfl següents treballs artístics
tiques : Cròniques Aiiisliqm·s; fíaïlarina
boncll. A remarcar en la secció A l rol
l'art necessàriament moral. Per a una
ésser un tour de fnrcc homèric.

o bé referents a les Arts Plàsde Circ, dibuix d'Artur Caruna professió de fe en pro de
revista de joventut, això deu

KAPKL BENF.T : Juutne Guàrdia. Col. Monografies d'Art. U n vol. in-160,
de 14 pàgs. de text i 38 reproduccions de pintures i dibuixos, admirablement reeixides.
HI text reflecteix la sensibilitat artística i el constant desig de
comprensió de Pafel Benet, però alhora traeix una desorientació i una
confusió d'idees que des dels començaments de la seva obra de crític
malmeten aquesta feina de l'artista-literat terrassenc que nosaltres
estimem com ningú més, però que justament per això voldríem veure
més afermat i persuasiu. Comença Eafel Benet per dir-nos que ens
havem passat la vida teoritzant de manera inflexible sobre l'estètica
i altres coses, quan és evident tot el contrari : que ací a Catalunya no
havem passat de les beceroles esteticistes. Què vol dir Rafel Benet
quan afirma, com si calgués afirmar-ho, que «el pur goig de la pintura no t é res a veure and) els accidents de la pintura»? É s evident
que la contemplació de rcssencial no és la contemplació de l'accidental. Què vol dir a continuació quan ens assegura que «Si la pintura
és realista o idealista o pintura absoluta, pels qne seiiiim rl miracle no
té gaire interès»? E s t à ben segur Rafel Benet de no deixar anar una
lieretgia quan diu això i quan barreja Velàzquez, Vermeer o Manet amb
Polignot, els pintors de les Catacumbes, Fra Angèlic, Matisse i Kandinsky en una mateixa categoria? N i com pot parangonar l'art de
l'uli^nnl amb el de Velàzquez o de Matisse, i ningú avui, ni ahir, ni
de fa segles no ha vist ret de Polignot ni sap res del seu art, del seu
estil, del seu sentiment, de la seva concepció de les formes, dels seus
colors ni del seu concepte dels volums? I no és temerària l'afirmació que
diu que per poc bona que sigui, la creació artística ha forçosament de dimanar «d'un fons de tragèdia»? Aquestes i altres apreciacions sobre els
clàssics i els primitius ens semblen considerablement irreflexives i tan
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pornicioses per al comeatador de la pintura de Jaume Guàrdia eom per
a tota persona que les accepti sense control.
UAXS STKGMANN : La Escultura en Occidente, traducció de l'alemany
i apèndix de Diego Angulo Iníguez. — Barcelona-Buenos Aires.
Editorial Labor, S. A. 102(5. 1 vol. vutU»nié. in 8°, de 315 pàgs., amb
nombrosos gravats en el text i fora de text.
É s una obra utilíssima, molt ben compendiada i sistematitzada,
escrita ben bé a l'ordre del dia: les noves donades que s'hi inclouen es
lliguen perfectament amb les tradicionals i són del tot legítimes i legitimades. Uns índexs gairebé perfectes faciliten el maneig d'aquest
llibre, el qual és una exposició força imparcial de fets, sense crítica, o
bé provist de la nn'nima indispensable quantitat de crítica que en aquesta mena de llibres s'escorre sempre entre línies. La nuca de condicionamenl que Eem a la imparcialitat d'aquesta obra és La que el palrio
tisme de l'autor i el del traductor imposen en atorgar una importància
potser massa gran a l'escultura alemanya i a la castellana.

mm

H i ha en la relativa crítica d'aquest resum històric de l'escultura
apreciacions que no tothom acatarà, tals la de considerar l'Asklepios
d'Empúries, obra que és de la decadència alexandrina, com una obra
del bon temps, influïda de Scopas i l'raxítel les, mentre que d'altra
banda fa escarafalls del bellíssim Dionysos efebe de Tarragona; com
en afirmar que l'escultura ivorina és la més important del període
cristià primitiu; com en dir que l'escultura romànica gallega (Santiago)
és l'única espanyola que no es deixa influir per la francesa; en considerar l'escultura francesa dels segles x i v i xv com art de segon rengle;
en la qualitat de decorativista que atorga a l'escultura del nostre Pere
Johan de Vallfogona; en considerar com castellana l'escultura lusitana
del segle x i v ; en considerar l'escultura italiana del segle x v superior
a la del x v i , inclús superior a la de Miquel Àngel; en considerar «quelcom estranya» la Judith de Donatello; en sostenir que la prosecució del
realisme i l'esforç per produir la figura isolada són activitats antiesCnltòriques; en considerar liarlomeu Ordòüez com un bon escullor,
escultor genial, miquelangclesc, i això a propòsit dels dos relleus del
trascor de la nostra seu que representen episodis de la vida de Santa
E u l à l i a ; en considerar en canvi el gran Alonso Berruguete com un
artista discutible i fins menyspreable; en no considerar gran cosa més
el pintor Poussin. Aquestes afirmacions seran repudiades segurament
per la majoria dels lectors assabentats i sensibles.
E n aquest llibre h i ha t a m b é algunes incongruències, les quals
hom no pot dir si són en el text original o b é en la traducció només.
Així en la p à g . 23 llegim això que al nostre entendre no té sentit : «De
la importanle sèrie de discípulos que PolidetO dejó iras sí, no se con-
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st-rvan màs (jue sns nombres por haber trabajado casi siempre en bronce...» Així mateix en el paràgraf de la pàg. 111, que diu : «Là primera
expresión del nacienle gentimientç italiano de la fama bay que buaearlo, sin embargo, en los sepulcros de los Scah'geros...» T a m b é quan,
en parlar de l'esctdtura alemanya del segle xv, diu el senyor Stegmann,
en la p à g . 123, que «la aversión por el expirante estilo arqmtectònieo
gòtico ímpnlsó;.. la escultura hacia el empleo décidido de la madera».
Eïn la pàgina següent diu l'autor que el retaule de Blau]benren és insuperable, i a continuació afe^is que l'escultura de Jordi Syrlin supera
la del susdit retaule.
('al remarcar demés una gran deficiència en parlar de les escoles
hel·lèniques, en passar per all les escoles de Mjjo i (TAlexandria.
à çanvi d'aquestes petites laques, el llibre del senyor Stegmann
té moltes belleses, molles troballes i eueerls. Així, per exemple, quan
remarca (pàg. 27) que a partir de Fídias l'eSCÚltuia se separa de Tar
quilectura. i lot el que sedueix. També és moll valuós i ric de suggestions el que diu en la pàgina 7;'> dels xoiis i de l'escultura de pedra
del monestir de Santo Domingo de silos. En conjunt, el llibre és
admirable i de gran prol'il.
Així mateix es meritòria la traducció, la qual revela onconsciencii'is coneixedor de la matèria, ari historiador seriós i pic de tacte. N o
acceptem, però, la seva dèria de traduir noms propis que no tenen traducció i de traduir los sovint de manera bàrbara, com és el cas de Sant
Genis les fonts, que és traduït : San (ienís de Fontauas. Kn canvi
no hi ha perquè conservaj noms propis en llengua estrangera quan tenen
tradicional traducció en castellà (Peruggia, per Perusa; Cresilas, per CreBilaos; Arlemís, pel Artemisa). Kncara. menys acceptables són els
estrangerismes sovint ociosos dels mots comuns : Impemtor, moiras,
nikes, tetramnrjos, etc. Unes vegades no són mots oportuns, altres
vedades exigeixen una traducció o bé un aclariment en una obra dè
divulgació com la que ens ocupa. Més escaiem és de dir iinlmlií i
aclarir-ho, que no pas deixar anar el barbarisme, çknmibra Tfl&itiea.
l l i ha. d'altra banda, en aquestra fcpadttcCió aeologismes que no són
explicables ni per a la gent docta i així quan en la pàgina 131 diu el
traductor «los delgados miembros de las figuras modelada» con una
tonieidad tan v igorosa...» Què vol dir tonieidadf T a m b é ens sona
bàrbarameiit la l'rase hutto ditcni per a dir isldliiàriíi. FA x-oluminismc
escultòric compren Ires espècies : Pesialuàriu.. Tall relleu i el baix
relleu. L'acceptació d'aquests Ires eonCeptes és essencial sempre que
hom es posa a parlar (rcscnlt ura; el desentendre sVn pol p o r t a r à contusions i a horrors de llenguatge com cl que es troba en la pàgina 105:
...la figura ecuestre del San Martín... ooncèbida en bullo redondo,
aunque esculpida en rélieve»!
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PROP. AUGUST L . MAYER : La Pintura Espanola, traducció de l'alemany de Manuel Sànchez Sarto. — Barcelona-Buenos Aires. Editorial Labor; 1 v o l . cartonné in 8.°, de 226 pàgs. i 72 làmines.
L'acurament que l'editor ha posat en la edició d'aquesta enciclopèdia de monografies es deixa veure al primer cop d'ull en llegir en les
cobertes els noms dels grans especialistes, els noms de traductors sol
vents i acreditats. E n obrir el llibre, aquest acurament us salta t a m b é
a la vista en descobrir la claredat i pulcritud de la tipografia i la perfecció dels gravats que il·lustren el text.
No cal parlar de la reputació d'August Mayer, u n dels més acreditats historiadors de l'art espanyol, particularment de la pintura; Mayer
és un dels més actius recercadors d'aquest art espanyol que en el propi
país hispànic no té bibliografia n i altres museus que el cèlebre Prado de
Madrid. No és estrany, doncs, que els castellans adorin Mayer i considerin les seves obres com el mateix Evangeli. E n justa correspondència,
el professor alemany es lliura en cos i ànima a Castella, i fins de bon
grat se'n contagia les passions. Així l i esdevé que, a la manera de molts
arqueòlegs i historiadors castellans. August Mayer senti un fervor
exagerat per l'art, sovint mestís i importat, que produeix en les Castelles
i Sevilla, i d'altra banda només senti desdeny per l'art Uevantí, à d h u c
quan notòriament aquest art arriba a superar l'art de tota la Península.
Així, per les pintures romàniques de Taliull, les quals no tenen parió
en bellesa i estil sinó en el millor art bizantí, el senyor Mayer no sent
res: «El artista era un buen narrador, pero no estaba a la altura de la
tarea que él mismo se había impuesto» (p. 30). I , com a tara, en els
frescos catalans dels segles x i a x m hi troba «ciertas reminiscencias
bizanlinasi). Com si tota la pintura europea, romànica i prerromànica,
no tingués reminiscències bizantines, i com si l à millor d'aquesta pintora, incloent-hi la miniatura, no fos més bella com més bizantinitzànt.
Sobre el gran Lluís Dalmau no troba altres elogis que aquests: volgué
aproximar-se a la factura de J . Van Eyck, però «por desgracia no era
sino ün artista medianamente dotado y no le era factible, como a Nunlio
Gonçalves, trasladar al Sud toda la grandiosidad de nuestro arte nórdico» (p. 47). Misèria de les petites passions! A l senyor Mayer l i podríem
dir que en ocasió de l'Exposició d'Art Modern Català a Amsterdam,
vàrem organitzar-hi una exposició fotogràfica, annexa, d'art català
antic, la qual era presidida per una gran fotografia del Retaule dels
Consellers. Aquesta fotografia era la que tenia u n més nodrit grup d'admiradors aturat constantment, gairebé, al seu davant. Els crítics h i
discutien, i n'hi havia que sostenien que aquella taula era eyckiana, i
que nosaltres els catalans, per vanitat nacional, ens l'havíem apropiat
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indegiulanu'iit. J:i sap prou bé cl s«Miyor Mayor cl (pic. si-inifica de solvència un arqucòlcfi holandès de la pintura, perquè ell hi ha après força.
Aquestes lleugereses del senyor Mayer són freqüents en les seves
obres : unes vegades per r a ó d'aquestes inquines que dominen el seu
esperit, altres vegades per la mania crítica que se l'endú enllà de la
pura i simple recerca historicista, que és el seu fort i allí on s'hauria de
limitar. Els llibres del senyor Mayer s'han d'estimar així, per llur valor
d'investigació, d'ordenació — si voleu, fins i tot, en part, por la llur
sistemalitmció—, però negligint completament el comentari, el judici
crític de l'autor, ço que gairebé sempre es grotescament inepte i altament comprometedor per a ell.
Així el prof. Mayer se'ns mostra càndidament però impúdicament
nu quan diu coses com les següents: «Los artistas espanoles, obedeciendo
a su ideario naturalista democratico»... (p. 26). La tècnica de Herrera
el Vell, particularment en les carnacions, seria semblant a la de la pintura impressionista!., (p. 145). Els paisatges de la Villa Mèdicis, obra
de Velàzqnez, serien t a m b é obres de frescor impressionista! L a dèria
de l'Impressionisme apareix cada dos per tres en els escrits del professor Mayer, sobretot en qualificar la pintura més sorda, més dura, més
negra, més opaca i més monocroma de l'antigor. — Seria interessant
d'aclarir la idea que el senyor Mayer té de l'Impressionisme. — T a m b é
és constant aquest historiador en la il·lusió de veure influència veneciana en la pintura castellana, f'reu també aquest bon senyor que el
caràcicr viril de la pintura espanyola, és di·<·iit a l'aiíiieiriment que a
la raça castellana donaren les lluites de la Iteconqnista... i al contrast
de Ics àrides regions centrals amb les gaies regions llevantines (p. 18).
Per al senyor Mayer, la pintura espanyola, no solament és imprès
sionista i d'inf'uència veneciana, sinó que és pintura decorativa! «La
ausència general de elemento fantíistico... està subrayada por la circumstància de que el factor ilustrativo (vol dir Part descriptiu)interessa
nieiios a los espanoles que el elemento decorativo» (p. · 2 \ ) . Després, cl
senyor Mayer no oblida de fer com tota una rècua de críteis literaturescos (pic s'han ficat el dit a l'ull en considerar el misticisme de la pintura espanyola. VA senyor Mayer se'l creu aquest misticisme: en té
prou amb el fel que els temes i les act ituds siguin en l'art castellà barroerament religiosistes, ridículs i afectadament extàfics els personatges
pintats, per a repetir les vulgaritats dels xerraires de la crítica literària
de la pintura. — L'es de menys místic, en efecte, que la pintura religiosa
de Castella.
N i el Greco, ni Velàzquez, ni Goya, no semblen haver impressionat
gaire, ara com ara, el nostre autor : les pàgines que dedica a aquests
pintors són les més mortes, les més grises i les que delaten més escau
dalosament una terrible insensibilitat artística, ço (pic és força xocant
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pel contrast que fa amb l'aplomada manera de manifestar-se. Així
Velàzquez seria un pintor deeorativista sempre que pinta escenes
religioses i mitològiques (p. 196).
Cal Uegií el que el senyor Mayer diti de te LnsignificàJEicia de
Goya abans de l'any 1794 (pàgs. 210, 217). E n canvi, s'engresca amb
autors de segona i tercera categoria: Luis Menèndez era una espècie
de Chardin' (p. 214) E n la pàgina següent l i troba estret parcnliu
amb el nostre Viladomat... Qui lligarà aquesta contradicció tan absurda!
Vicente López, que en la seva obra mediocre es fa apreciar per la traça
amanerada i es fa odiós i repulsiu per la manera accentuadament vulgar
de caracteritzar els personatges retratats, és per al senyor Mayer «un
admirable caracterizador» (p. 233). I així per l'estil, les apreciacions
absurdes i grotesques se succeeixen sens treva: Carrefio <i<' SUranda
pintava retrats decoratius (p. 207). Juan Hizzi pintava pla (p. 203).
Bífl paisatges de J . B . del Mazo «interesan por la proximidad al conccplo
nórdico individual do estos asuntos» (]). !!•!»). «La sensación atmosfèrica en torno a la cabeza (del líobo de Coria, de Velà/.quez) està alcanzada como en los cuadros de Carrière» (p. 195). Hom creuria que
això pasaa al revés, però es veu que no, que és Carrière, en el segle x i x ,
• l'ii dóna el to. Les mitologies de Velàzquez, tan plebees, tan còmicament concebudes, són per a Mayer la mar de ben enteses: el pobre Marte
del Museu del Prado, aquell burol tan admirablement pintat, seria In
terpretació genuïna de l'antic i «expresión de la fuerza jactanciosa, y,
no obstante, eternamente dominadora» (p. 195). E n la pàgina 191
veiem al senyor Mayer entusiasmat amb el cavall del príncep Baltasar
Carles, justament el cavall més encartronat i més farcit de serradures
d'entre tots els que ba pintat Velàzquez, per no dir el pitjor tros de
pintarà del pintor dels Felips. Per a ponderar la pintura holandesa, els
millors autors de gènere neerlandesos que troba a m à el senyor Mayer
són Mieris i Dou... Després de totes aquestes cosasses tan exorbitants,
cal estranyar-se encara de certs errors que en la ploma d'un erudit com
Mayer detonen més que en cap d'altre. Així quan afirma que «los artistas franceses, alemanes e italianos no se trasladan a Espaua hasta
el siglo x v m / e n la època de Mengs y de Tiépolo» (p. 18). Per acabar ens
serà permès donar una mostra de la idea que el cèlebre professor tudesc
té de la pintura més modcnuí: «VA hecho de que un espaftol del Sud taya
llegado a la pintura cubista, a un arte que renuncia a lo puramente real
y parte en busca de los efectos decoratives, es consideració por nosotros
como la xiltima reminiscència de las concepciones decorativas moris
cas... Pcro incluso en los cuadros antigues y modernos de Picasso so
expresa (.do elemento geuuinainenle espafu.l : la tendència a asociar
una amplia deceración plana con figuras de elevado plasticisme» (p. 220).
Repetim-he : el llibre del senyor. Mayer val pel que té d'històric.
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per l'aportaeió d'algonetí donades noves, pels seus milíssinis índexs i
per la perfecta sistematització. La part crítica es lamentable : nn centpeus. Això. però, no cs un defecte extraordinari si rcniïn cu compte que
la insensibilitat artística es rosa corrent entre els arqueòlegs i els historiadors de l ' a i i . Kls lectors que saben de què va ja no fan cap cas dels
judicis crítics que aquests senyors solen col·locar com un ornament,
com una lorna, en llur prosa cienlíl'ica.
Dèiem en el començament d'aquesta recensió que la impressió
d'aquests llibres de la Col·lecció Labor ès impecable, però haurem de
fer una reserva pel que respecta a la relligadura, la qual no solament és
de mal gust, sinó que és ordinària si hom la compara amb la perfecció
i gairebé el luxe de l'interior. Els anuncis en les guardes del llibre tampoc
és cosa de bon to.
BOOTH TAUTIINGTON : Penrod Actor. Traducció de C. A. Jordana.
Barcelona. Col·leció Maragda. 1 vol. in 1 6 . ° , de 89 pàgs. amb dibuixos de Lola à uglada.
Les il·lustracions d'aquest bell llibre són tan nombroses i belles que,
sobreposant-se al text, en fan un àlbum comentat, àlbum deliciosament
pueril. E n aquesta obrera l'esquisida artista Lola Anglada es manifesta
més experta i sensible que mai. L'edició, molt decorativa, és de força
bon gust i dignament impresa.
JOAN SACS
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En torn de la franc-maçoneria
.Malgrat la crisi que la franc-maçoneria travessa a Rússia, a Itàlia, i , de retop, en alguns altres països, la seva puixança és encara considerable, especialment a França, l'na sola xifra serà suficient per ferho comprendre : la Cambra francesa dels diputats compta a l'hora
actual de doscents quaranta a doscents cinquanta mcnilnvs de la nia
çoiicria.Radicals o nulicals socialistes, formeu hi majoria dins el Cartel.
Així ens ho explica .lean Bourdeau en un article del Journal des Dilmls
(18 juny). 1 afegeix:
•Aquesta aocietat, ilit» sacri t«. i qui1 avui ja n<> lii>
ni -ua de r.'liíçió filosòfica
ami» dogm s i amb ritus ceV^Uits, no pot i^sscr mcny.-in···a·la. Si voli·in comprendre
millor tu seva infliiència s ihre la n isl ra politi'-a conlrmporània. i's útil conèixer el
pa|n r <|ue ha r pr sentat en el pansat a partir de la segona m.-itat del segle x v m .
sense necessitat de remuntar als seus orígens fabulcscs.»

Els Ihbres abunden sobre la matèria. Hourdeau en cita alguns.
Crida l'atenció, entre ells, un de titulat Joscph dc Maistre, fram-maçon,
obra de Paul Vulliand, el savi autor de la Kahbale juive. I diem que
crida especialment l'atenció perquè tenim, en general, de Josep de
Maistre una visió totalment oposada:
«Vo cjneixvm, ordinàriament, e n Josep de Maistre. més que l'il-lustre autor del
/'<//<(• i de l's Sniri·i'H d !•! iiiü-1'rl •rxlioiirij. l'apologista de l a guerra presentada com
a divina, i dal b\itxi. padra angular de la s H t a l . parielox·'s pnrta li s fins a l'extrem
amb vistes a exajperar els alversaris. l'erò. c a p ais seus vint a n y s . el jove gentilhome exalçava el liberalisme; després, sota la influència de Saint-.Martin, el filàmtf
in~oneg·il. esdevenia l'a lepte de les d J c t r i n ' S esjtèriquts, de l'il·luminisme, de l'ocultisme. sense que això fes mal a la seva fo catòlica — doctrines inspirades per una reacció alhora c mira cl materialisme científic i c o n t r a l'Ksglésia oficial. I)els 20 als
'Mi anys (1771 a 17HII). sota el n jm de fràrr a Florili·in. Josep de Maistre, esdevingui4
l'alt dignatari d'una llotja savoiana. adherida al ritus escocès.
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L a maçoneria no tenia aleshores el caràcter irreligiós d'avui. Deixant de banda una certa maçoneria d'un misticisme eròtic i galant,
en la qual brillaven, al costat de persones d'alt paratge, aventurers
com els Cagliostro i Saint Germain, la major part de les llotges estaven
animades d'un esperit seriós de reforma, la qual havia de començar
per la reforma dels cors. La maçoneria ha d'ésser composta de gents
sense retret, consagrades a l'exercici d'una lienel'ieèneia. fraternal.
Per
la unió de les Esglésies cristianes està cridada a formar una mena de
l.'epúhlica universal. E n aquest sentit adreça de Maistre una Memòria
al duc de Brunswick.
La influència de la maçoneria en la Revolució franc<jsa fou gran.
E n primer lloc, féu que una part de l'alta aristocràcia francesa, maçònica com era, la veiés amb simpatia. És el cas del duc de Chartres,
gran mestre (després Felip Igualtat), dels Broglie, dels Talleyrand, dels
Lata vet te. És t a m b é el cas de Josep de Maistre, qui després esdevindrà
el profeta de la contra-Revolució, l'anti-Voltaire i l'anti Bacon.
No es pot dir que la maçoneria hagi est al la creadora del movi
ment revolucionari, però en l'ou rorganit/.adora i l'aeceleradora. La
seva influència indirecta hi fou considerable.
Des de l'adveniment de Napoleó, la maçoneria ha de fer mant
equilibri, perquè, per a viure, l i cal el patronatge governamental. Per
això procura fer se grata als qui tenen el poder; el gran mestre és durant
l l m p e r i una persona acostada a remperador, Cambacères, el segon
dignatari de l'Estat. Sota la Restauració els reialistes es malfien dels
maçons i els persegueixen; per això la Revolució de juliol és saludada
amb Joia per la maçoneria. Però l'endemà del Dos de Desembre veiem
qu.)el (iran Orient s'acosta amb entusiasme al Príncep president. En la
seva endreça del 5 d'octubre de 1852, el Oran (Ment acaba amb un
^Vv-.ca l'KmperadorS. El príncep de Murat era. nomenat gran mestre,
i després, per decret imperial, el mariscal Magnan.
Aquests equilibris permeten a la maçoneria d'arribar fins a la tercera república. Aleshores pogué barrejar se obertament a la lluita de
partits i arribar a conquerir el poder suprem.
«Kl Oran Ori 'iit —llegim en la (irande Efiryrlni/rdie — és la forca mós o r g a n i t za'la i M partit déin·H.·ràtic. Contribiioix a formar ela quadres del partit republicà.
H'-sisI •ix vi'-tori s.·UM'·nl l'hostilil;il ilr U cl.T.·cla. i ni il^r.il l.i xifra r.'lativamenl
r ^ H l r i n g i d a dels seus membres, no és enlloc tan p o d e r ó s com a França.»

Moltes de les gents qui volien triomfar començaven, doncs, per
entrar a la maçoneria. L a República delí camarades era en realitat la
República dels germans maçons.
A l mateix temps, de mica en mica, s'havia anat realitzant l'evo
lució de la maçoneria, passant de la maçoneria religiosa a la maçoneria
sense. I)éu. E l corrent d'incredulitat del segle x i x fou seguit per ella;
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i així, el 1865, el Gran Orient no mantenia més que per nou anys, sens
dubte per donar temps als seus adeptes per a la reflexió, la creença
en rexistència de D é u i en la immortalitat de l'ànima. Si no anava
fins a exigir als seus membres una professió formal d'ateisme, la filosofia espiritualista ja no era obligatòria.
Aquest edicte causà l'escisió, qui dura encara, entre la franc-maçoneria francesa i la franc maçoneria anglesa, qui ha restat fidel a la declaració d'Andersíin j «l'n franc-maçó no serà mai un ateu estúpid ni
un llibertí irreligiós.»
La Societat internacional dels maçons compta així amb alguns
buids. D'altra banda, en els paísos on, com a Alemanya o Hèlgica, els
catòlics estan organitzats en partit polític influent, els maçons es veuen
tinguts a ratlla. La força ascendent del socialisme tendeix també a
eclipsar-los. Per això veiem que a F r a n ç a procuren acostar-s'hi i
prenen una part del sen programa. A Rússia i a Itàlia, les llotges
han estat dissoltes pels dictadors. La maçoneria, travessa-, doncs, una
crisi seriosa. Sucumbirà? En sortirà enfortida com a França després
de l'Imperi i de la Restauració? Es difícil de preveure. — F . S.

Els francesos jutjats per un americà
l'na de les grans revistes britàniques, la Mneleenth Ventury, ha
publicat un estudi de l'antic diplomàtic Claudi C. Washburn, titulat
«Els francesos.). A propòsit d'aquest estudi, fet de manifestacions de
simpatia alternant amb manifestacions d'hostilitat extrema, Henry
Puget ha publicat un article en la Revtie Bleue (3 de jidiol).
Comença Puget per examinar la primera part de l'estudi, que és
la part elogiosa. L'americà ret homenatge a "la civilització afinada, al
meravellós esperit d'equilibri de França», i declara que els francesos són
el sol poble al món qui sigui a la vegada completament civilitzat, i plenamentadnlt. Això no fa massa gràcia a Henry Puget, qui comenta:
•El compliment no ens ha d'ombriaRfir. Saludem la nostra edat madura per
a n gar-nos les virtuls de la jovenesa. La nostra raça onia havor conservat l'alogria. l'empenta; avui ens (robin cúpids i tristos. !• n not«8 de viatge aplegades
recentment en un volum, un altre anflo-Faxc''. !•'. V. I.uras. constatava que a casa
nostra les cares dels vianants no M'U g a m l I1 mai aligr«8, i afegia això : 'França,
que hom imagina de bon grat sota l'aspecte d'una noia alegre i vestida molt curta. í4»
en realitat una vella endi lada»... Aquests amables angle ^ax< ns n .'| i itc n ura àvia
gran, prudent, afeblida; celebren el seu pai-sat i li fan entendre polidnmcnt que les
grans esperances ja no són per a ell

Henry Pnget creu que el mite de la venerable dama i el de la noia
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alegre són equivalents, i que aquesta error de perspectiva prové de
no saber comprendre l'aliança que en respcrit francès han fet la raó i
la gràcia.
La lògica, la claredat, l'ordre d'aqueix esperit mereixen grans elogis de M . Washburn. Són lloats igualment ratractiu de la vida quotidiana i les virtuts domèstiques, la llibertat individual, la sobrietat,
l'estalvi, la constitució de la família:
líduquem els nostres fills amb una tendresa, resumeix Puget.
((ui QO exdon la Eermesa; no considerem d matrimoni o m una novel·la,
sinó com una societat, en la qual la dona té la seva part de responsa
bilitat i les seves càrregues, al costat de l'home. D'aquesta concepció
seriosa resulta, segons M . Washburn, que enlloc els matrimonis no mar
xen tan bé com a França. Observació assenyada i qui se separa de les
estultícies passades sobre l'adulteri endèmic.
La platitud qui podria néixer d'aquest conjunt de virtuts és sal
vada, segons M. Washburn, per un gra de follia que impedeix els Iran
cesos de caure en la grisor.
Després d'aquests elogis la invectiva comença. M. Washburn In.ha
els francesos egoistes, avars, durs; llur amor al diner respon «a una.
por innoble de la pobresa'); cl qui no pot tenir rendes es llança damunt
dels càrrecs públics; llur premsa i llurs polítics són corromputs; l'interès
guia totes llurs accions i una noia sense diners no es casa; s'admiren
ells mateixos i no admeten la superioritat de cap altre poble; no pensen
sinó en França i no parlen sinó de França; ignoren allò que passa enllà
de llurs fronteres; llur art és massa nacional, no prou universal; no han
produït grans artistes qui entrin en el patrimoni comú de la humaniíat.
un Tolstoi, un 8hakespeare, un Miquel Àngel; enlloc la coneixença de
les llengües estrangeres no resta reservada a tan pocs privilegiats com
a França...
Henry Puget surt al pas d'aquestes i d'altres acusacions, de les
quals algunes són, en opinió seva, sense fonament, i la major part tenen
per base un fet real desmesura.lament engrandit. Rebutja els retrets
d'egoisme recordant la història de França, i esmentant el cas que entre
els missioners catòlics (i entre els missioners els màrtirs), els francesos
eren sempre els més nombrosos. No rebutja l'acusació d'avar estalvi,
però pregunta : Per què M . Washburn no observa que el tenaç i
pacient esforç dels humils, afegint escuts a llur mitja de llana, ha creat
i reconstituït deu vegades la fortuna i la puixança d'aquest païs? Re
OOneiz que hi ha un excés de funcionaris, però observa que, Ml e;m\i.
són mal pagats, i que dins la burocràcia francesa hi ha virtuts incontestables. Quant a la moralitat de polítics i periodistes no creu que
sigui inferior a la de llurs col·legues americans.
Resta

l'acusació

de xenofòbia

i de nacionalisme intel·lectual.
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L'afluència d'estrangers a F r a n ç a — remarca Puget — així a les ciutats com als camps, prova que h i són ben rebuts. Cert que els francesos, durant molt de temps, s'han preocupat poc d'aprendre, llengües
vivents, però això era degut a la mena de conveni tàcit qui feia del
francès una llengua universal. E n f i , avui els diaris francesos donen
un gran espai als afers exteriors, i avui i sempre França ha esguardat
amb interès tots els moviments intel·lectuals importants : fora fàcil
seguir en la seva literatura i els seus costums els corrents estrangers.
Així sVsliiitnssen l'escriptor francès i l'escriptor americà. Més
d'una injustícia cometen, però més d'una veritat es canten. — F . S.

El malestar d'Alsàcia

La qüestió d'Alsàcia, després d'haver restat bastant de temps ofegada en una mena de boicot de silenci, fa irrupció profusament en la
premsa europea i americana. Diaris i revistes en parlen constantment.
Els representants dels partits alsacians són interviuats. Diputats i senadors s'apressen a fer declaracions i a escriure articles. Tòpics ben
coneguts de nosaltres apareixen a cada instant en la premsa francesa.
Això vol dir que «',1 problema alsacià tindrà difícilment solució pacífica.
Entre els articles recentment apareguts, esmentem avui un del general Taufflieb, senador del Baix-Rin, publicat en La Rmue de Paris
(1 de juliol). Los nombroses dades que proporciona aquest article el
fan interessant. No ho és menys, però, el punt de vista en què el ge
neral alsacià es col·loca. E l l ens fa comprendre que el tipus Sr. Sala
no m a n c a r à tampoc en el desenrotllament d'aquesta qüestió.
Segons el genera' Taufflieb el malestar e'Alsàcia prové principalment
del fet que els alsacians atribueixen les dificultats que travessen a causes locals, tot i que obeeixen a causas generals. L a crisi d'Alsàcia és la
mateixa que pateix tota F r a n ç a , /líestablim les nostres finances, e
nostre crèdit — escriu el general, — les causes especials de malconten.
tament desapareixeran, perquè les causes generals hauran cessat». Equivalent d'aquell, «governeu b é i s'acabarà el separatisme».
ï s o cal dir que el general Taufflieb és absolutament contrari a l'au
tonomia. Consent la conservació d'algunes lleis especials, durant un
període transitori, a f i d'arribar a una completa assimilació. Però que
no l i parlin d'autonomia (ni tan sols administrativa, ni tan sols ben entesa — en això més radical que el Sr. Sala).
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Vet a q n í alftnns dels consells proposats per aquest alsacià per
l'assimilació del seu país:

III
a

«Per a l'iissiíiiiliirií) a Iministrativa no linitm in tiu's que una categoria «Ir funoionaris, ilc la França, siguin d A Isil eia <• de l'inlcrior. lots retribuïts i^ualnicnl. Aquest a
assimilació, d'alt ra banda, no impidcix ni li s inillorrs. ni l. s economies o les reduccions
de personal. Khcara aqu íl'assimilacií'i no vel dir unificació.»
Distinció subtil!
Per a la solució del problema religioso escolar aconsella l'escola interconfessional.
Per a la solució del problema del Concordat, aconsella la retribució
dels sacerdots pels Municipis. Els parlamentaris dels diversos departaments fixaran l'època en la qual el Concordat deixarà d'ósser aplicat
en llurs depiíi·laments. Els ministres dels diferents cultes, en servei en
aquell moment, seduiran rebent llur retribució.
Cal, en f i , constatar la idea de particularisme etnogràfie, que els
alemanys han desenrotllat a Alsàcia.
É s la incomprensió del principi
de la unitat francesa allò qui fa mal a la causa francesa a Alsacià», diu
cl general amb una lògica admirable, la qual ens fa comprendre que h*
ha homes qui menen indefectiblement certes mentalitats al rapapicigj
- F . 8.

Els grans catalans
Aquest és l'epígraf de l'editorial de La Publicitat del dia 13 de juny
darrer, que a continuació reproduim íntegre:
«Amb pocs dies de diferència, dos gran» catalans han mort : Ramon Turró. Anl
toni Gaudi. Doa homes molt diferents en llurs respectives idees vocacions i activi-,
fats: però units profundament per la comunitnt de la cultura pairal, dins la quatreballaren de cara a la millor i niés duradora universalitat : la do l'art i laciéneia.
Kn els epitafis de les dues làpides sepulcrals, hi podria haver els mateixos mols en
llengua vernàcula : «Acl jau un català que fia enriquit el patrimoni universal».
Ramon Turró, coma filòsof i sobretot com a biòleg: Antoni Ciaudi. c< m a arquitecte i més encara com a poeta de l'arquitectura, han aportat a la cultura humana,
una i diversa, ladoble contribució individual i col·lectiva representada perllurs ohres.
glòria que així han conquerit, replendeix damunt llur nom i damunt la terra materna.
Ara que, l'un darrera l'altre, dos granscatalans desapareixen, podem comprovar
un fet que no ha estat encara prou remarcat ni prou valorat. Ens referim a la multitud d'homes eminents que el segle X I X . tan estúpidamente bescantat pels que el
qualifiquen d'estúpid, ha donat a Calalunya. com als altres pobles. La centúria dinovena fou fecunda en alies i nobles figuri s dins I oles o quasi totes les manifesl acions
de l'activitat de l'home. En aquest aspecte, poques centúries l i són comparables.
El segle X X , que t o t just ha omplert el primer quart de la seva vida. t é sobre el sen
immediat antecessor un notable conjunt d'avantatges en els aspectes social i deia
disciplina, del bon gust i de la selecció, dels mètodes de treball i de l'oriéntació de
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l'esforç. Però, per ara, no apareix, de bon tros, tan ric en fortes individualitats.
Aquestes característiques generalstenen perfecta realització dins nostre poble.
Kl si'jfle XiX li donà una plèiade d'honii'S eminents, u n a bona part dels quals, en n i c i rir. no han deixat successors de la mateixa algada. .Sembla que l'altitud, la «eniulitat, no és la característica del segle XX. ta] com aquest se'ns presenta fins avui. Kn
canvi, ofereix sovint un bell equilibri en les facultats i una més clara eficàcia. K l
vuitcentisme, en les seves virtuts i en els seus dc-ectes, és desigual, contradictori,
desllorigat. Kn les zon-s de la intel·ligència, el noucenlii-me — en l'ample sentit del
mot, no pas en la seva migrada i ja extincta significació local — és més coliereiit,
més raonable i més lúcid. I això a despit de bs terrible sotragades que ban deixat
l'Kuropa mig atuida i mig convulsiva.
Kn alguns liom >s del Vuitcents. espí eialment en els qui han aconseguit un bon
boci de la c^ntiiria nova. s'ha produit un venturós enllai; amb les més recents característiques de la cultura. Kn el cas de Kamon Turró. això era perfectament visible.
K'obra turroniana. a través de les influències del temps vell. marxa a l'hora. Kn el
cas d'Antoni (iaudí hi ha una més accentua la prepoiuleríincia di·l factor individual
i subjectiu, com esòaa a un poeta. Joan Maragall va dir. davant del temple de la
Sagrada Família, que allò no és arquitectura, que allò és poesia; i en el caire poètic,
també comprovarem que aquell ensoinni fet pedra s'avé amb els corrents actuals.
La tragi-dia artística de (iaudí fou l'esforç enorme per a donar formes materials i estàtiques, formes arquitectòniques, al seu lirií-me dinàmic de visionari.
Nu hem de fer en aquest lloc una critica de la vida i l'obra d'aquests dos grans
catalans tan diferents. (Juan en un indret hi ha una cultura constituida i una cons.ciència desperta, totes ics seves altes figuri s. per dissemblants que siguin, tenen un
loc d'honor en l'Assemblea dels immortals. Que la matriu multisecular d'on sortiren Antoni (iaudí i Ramon Rurró pugui renovar i multiplicar la gloriosa família dels
nostres grans homes.»

Els darrers mesos han estat verament crnels per a Catalunya.
Abans de la mort de Turró i Gaudí, hi hagué la de Juli Garreta i Josej)
Llimona. - J . A.

