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Camins de França
Obertura
Peonar pels camins durant setmanes, mesos i àdhuc anys, sense
deixar extingir una certa flama secreta que cal tenir ben amagada
per tal que els homes que trobaràs pel cami — iguals en això als de
la ciutat — no es mofin de tu, no n'abusin o no intentin de matar
el foc que t'alimenta, és una lliçó de vida i a l'ensems una voluptat
que mai no em doldrà d'haver conegut.
Menges sota els arbres, a tret de pedra de la carretera, beus a
tota font que t'abelleix, converses amb tota ànima vivent que et surt
al pas. S'esdevé de tant en tant que en un sol dia travesses plaus,
muntes carenes, encalces cimalls que et prometen nous i tal vegada
meravellosos horitzons, passes rius, entres a mants pobles, i parles
amb gent d'accent, vestit i costums diversos.
Arribada la nit, dorms a un hostal de poblet, a una masia acollidora, damunt el fenc olorós, al coval que et fas al flanc d'un paller,
potser de cara als estels.
En vesprojar, sents cada dia una fibladcta de neguit, d'incertitud o de melangia. Magreja la butxaca o està buida del tot... on
dormirem aquesta nit? De vegades cal només acostar-se a una masia. Si hi viu gent de bons sentiments, d'aquella gent no deshumanitzada per la possessió d'unes terres, com n'hi ha tanta, l'amo no
es fa estrany per una mica de sopar, v i , foc, un recó a la pallissa o
sota el cobert, si és l'estiu. Esvaïda aquella primera incertitud, sents
que poc a poc se't va omplint el cor de pau i t'envaeix una seguretat
que et fa el son lleugeríssim com si et trobessis damunt d'un llit de
plomes.
D'altres vegades, però, topes amb gent eixarreïda que et rebutja
amb palesa hostilitat. No sentiries gaire l'amargantor d'aquell
tast, si no el fessis un vesprejar de tardor plujós i fred. Coneixes
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massa la indiferència i l'egoisme per ésser-hi molt sensible. De vegades és l'hivern qni et dóna aquella esgairifança de tristesa,
soledat i desempar que acora el més ardit quan la terra és mullada,
saps que el sol és post per bé que no t'hagi escalfat en tot el dia,
el vent davalla xiulant dels serrats nuus i tu endevines que la nit,
que ja comença, serà interminable al ras. E l país t'és desconegut,
has trucat inútilment a diverses masies, les ombres t'escurcen
l'horitzó i no te'n deixen llucar d'altres, el poble és lluny, no veus
ningú... Ni el lladruc d'un gos, ni una llum incerta vénen a fer
companyia a la teva desolació. Les coses encara semblen més sordes que els homes a la teves passes. Ja no demanaries acolliment per
pietat del teu cos, una veu amiga et faria més bé que un llit i que
un mos de pa.
Tot d'una recordes la duresa amb què t'han negat l'acolliment.
Et rius, amb un riure amargant, de les veus amigues, dels teus dalers
fraternals, dels sospirs inútils. Ja no la vols la companyia de l'home.
Només fretures foc i pa, només tens gana i fred. En aquest trànsit,
tot es transmuda dintre de tu. Què faries si passés pel teu costat,
a aquesta hora crua, per aquesta carretera fosca i solitària, un home
del qual sabessis que porta la cartera plena de bitllets de banc?
Quant lluny estàs de les nocions del bé i del mal tal com te les han
ensenyades a l'escola! De sobte,t'entra un llampec ala consciència
que te l'aclareix tota i t'esgarrifa. Fins on podria arribar jo? És
que ho sap un mateix? No pots delimitar on acaba el conscient, on
comença l'irresponsable. S'aixequen fantasmes de la pregonesa de la
consciència. Mai no els havies vist, però hi dormien llur son
ancestral. Per fugir d'ells i per a no glaçar-te vora la carretera,
camines, corres... Les tofes negres dels arbres no foses del tot
dintre l'aire fosc, prenen formes monstruoses, de vegades horribles.
I aquestes formes s'ajunten amb les que engendra la teva imaginació, molt més espaventoses. Allà davant veus l'ombra d'un home
que t'espera. T'atures. No vols ésser covard, i avances. Passes,
i t'adones que no hi havia res, ni la soca d'un arbre, ni un guardarodes que justifiquin la teva basarda. Tu que eres suara capaç
de despullar el vianant que et passés pel costat, t'acoquines davant
les aparences de formes creades per t u mateix, bullarocs d'ombra
que dansen vora els teus ulls amarats de tenebra. I quanl'aprensió
ha entrat per primera vegada al teu cor, no hi valen reflexions, ja
no en surt fins que la claror esvaeix la nit.
Llavors esperes el primer raig de sol amb un daler que et fa plorar d'entendriment. E t tremola la veu, esguardes el fum del teu alè
dissoldre's davant teu en l'aire humit i lívid i el voldries recollir and)
les teves mans balbes. Però amb el primer brill daurat de l'aire et
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sembla un nuvolet d'encens amb el qual fas la teva adoració al nou
dia. Aquell solellet esvaeix tota malastrugança, fa oblidar tota pena.
Penses que el dia d avui no serà com el d'ahir i que de nits d'hopror
com la passada no se"n presentaran gaires.
En aquesta vida de la carretera tan pròdiga en emocions i sensacions, no hi ha res més estimulant ni més renovador que veure tots
els matins sortir el sol en una contrada nova. Quan has dormit al
recer que t'ha ofert un bon pagès, el despertar a un país inconegut
al qual has arribat de banda de vespre produeix una sensació de
frescor i d alegria, d'encis i de meravella, que et sembla que veus per
primera vegada el món i la llum del dia. Aquella muntanya, allà
dalt, que no sabíem que hi era! Aquest prat verd, que I havíem
travessat i no havíem pensat que fos verd! I la fesomia de tot el
contorn, que no l'havíem copsada! Tot et sorprèn. La imaginació,
de nit, havia prefigurat unes formes, la realitat l'endemà te'n dóna
unes altres.
Un gaudi també incomparable és veure molts pobles i ciutats
amb l'atmosfera que té cadascú, ben pròpia i diferent. Gaudi una
rmoa torbador és aturar-se a les grans viles. Després de la llibertat
de la carretera, els carrers et vénen una mica estrets, però t'agrada
de veure gent diversa, tens necessitat de barrejar-te amb els ciutadans civilitzats, per bé que et produeixi certa molèstia aquell frec
a frec epidèrmic. Els veus entonats, solemnes, polits, afanyosos,
preocupats o desaprensius, tots interessants a llurs propis ulls...
Però tu, a la carretera, t'has acostumat a veure els homes una mica
al viu, i per molt que aquests ciutadans facin i per més que vesteixin, no els trobes pas millors ni més interessants que els vagabunds
que se t'han entravessat pel camí. Igual que aquells, d'aquests refinats l'un fa cara de totxo, l'altre de lladre, aquest d'ésser enganyat
per la dona, aquell d'enganyar-la; i en quant als intel·ligents, els que
hom troba per la carretera donarien trenta voltes als de ciutat.
Amb quin sospir de satisfacció deixes la gran vila per a tornar
a la carretera quan l'has après a conèixer, que és el mateix que aprendre d'estimar-la! L'angúnia et dura mentre t'encalcen encara la
pols, el soroll i la brutícia del suburbi. Però així que t'amanyaga
l'aire viu de la terra, que veus arbres a tot el teu entorn i cel vast
i ampla rodalia de camps i muntanyes, ja et tomes a trobar acasa
teva. Un gaudi dels millors és veure rius, torrents, rierols i xaragalls, tot el que sigui aigua corrent, amb la fresca i l'ombriu que
s'hi fa a l'entorn. També fa molta alegria de reveure la mar, que
tot i essent la mateixa de la teva terra, és molt distinta. La mar et
recorda les dones en què totes són iguals, però la terra on es crien
els posa una aparença de diversitat, així com la mar sembla dife-
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rent segons la terra que l'envolta. T'hi capbusses i totes tenen la
mateixa salabror.
, Els grans rius són, per qui ha nascut en una terra que no n'hi
ha, una cosa meravellosa que t'emplena d'alegria. Sembla que dintre de tu, mentre segueixes el curs d'un riu, canti i dansi un ritms
joiós amb el mateix compàs de l'aigua. Les conques fluvials són
alegres, són els paratges més dolços d'un país. Les aigües corrents
emplenen els llocs per on passen de vida i de claredat. A les vores
d'un gran riu sovintegen les ciutats, els pobles i els poblets. I t'encisen els ponts històrics, o meravelles de l'enginyeria moderna; els
molls, les barques planes, les gents que hi treballen i les que van i vénen
amb més afluència que enlloc per la conca d'un gran riu! Tot fa
pensar que el corrent d'aigua és una benedicció de Déu. Un riu
et dóna sempre una sensació d'eternitat. L'aigua passa eternament,
mai no és la mateixa i és sempre igual. Aquesta sensació fóra trista,
per a l'home temporal, si a les riberes no hi esclatés tanta animació
de vida que et distreu de l'etern i et submergeix en el quotidià i el
momentani. Altrament la gent de vora els rius és alegre i acollidora.
Quan després d'uns dies de fer camí per la conca d'un gran riu
t'allunyes d'ell i ja no sents la remor de l'aigua a les rescloses, ni
passes ponts, ni veus barques, ni molls, ni pescadors, t'entra una
mena d'enyorança que t'en tornaries. No te'n distreus fins que topes
amb una dona prou formosa que sembla donar ànima al paisatge
com allà n'hi donava el riu. Això és més fort que tot. L'home que
va pels camins, s'enamora fàcilment de les dones que troba al seu
pas i que no veurà mai més. No hi ha res que tingui una dolçor
tan punyent com aquella barreja de desig i melangia que et deixa
la fugissera visió d'una dona jove i bonica que t'ha mirat amb tendresa des de la finestra. Com t'imagines dolces les seves mans, les
seves trenes, la seva veu! Tot, al seu entorn, és un encís, besaries
l'aire que l'envolta. Si això s'esdevé a punta de nit i t'has d'allunyar d'aquell poble, la darrera llum que veus, encara et sembla la
de la casa d'ella i te la imagines amb la cabellera estesa damunt el
coixí, pensant en tu, mentre tu vas sol per la nit. Et neix una mena
d'amor que no s'assembla a cap més. És una mica de pietat de tu
mateix. La voldries per germana o per promesa? Un dia, dos,
tres, fins que et distreu una impressió més forta de dona, vas per la
carretera amb la imatge d'aquell somrís i d'aquells ulla benignes. És
insistent com una obsessió. No diries que et prometia amor? No
deixes tal vegada darrera de tu la felicitat que cercaràs després inútilment? E t ve un desig fortíssim de tornar enrera, però no hi tornes
mai, perquè els camins t'ensenyen, entre moltes altres coses, d'esti-
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mar les creacions de la il·lusió pel que verament són, falagueres fantasmes que no tens de confondre pas amb la realitat.
La realitat no és mai gaire lluny. Es la teva severa amiga, la
fidel companya que et guarda grans i fortes lliçons, la duresa de
les quals t'agrada d'atenuar amb aquestes fantasmes de la il·lusió
tan boniques com necessàries. La realitat t'ha portat entremig de moltes menes d'homes, t'ha fet conèixer diversos oficis, t'ha ensenyat de
rumiar, de fer punta a l'enginy, ha multiplicat la teva astúcia i la
teva força i amb tot això no t'has lliurat de fer coneixença amb el
fred i la fam. Beneïts siguin tots dos! E l fred i la fam són la primordial, la suprema lliçó dels camins. Ells són realitats i no
fantasmes.
Treballar tot el dia per un sou miserable, les bombolles a les
mans i els ronyons que se't trenquen de fadiga; cercar treball i no trobar-lo; la butxaca buida, totes les portes tancades, la nit de gel;
interminables hores sense menjar, els membres entumits pel rou de
la nit i el contacte amb la terra quan ja les cames no podien més;
demanar una almoina de pa o d'acolliment... Tot això t'han ensenyat els
camins. Però això no fóra res si amb la claror freda de l'alba no
haguessis reprès l'entusiasme, l'esperança, la fe. Llavors de
dintre la misèria i la feblesa han renascut més fortes i enceses la
voluntat i la intel·ligència. I darrera l'abatiment s'ha aixecat més
viu que mai — i per sempre — l'orgull de la teva dignitat d'home.
H i ha qui s'avergonyeix d'haver patit fred i fam. Infeliç d'ell
que no en sabrà aprofitar la lliçó! Mestres poderosos que et fan
conèixer a t u mateix més profundament que tot altre mestratge, el
fred i la fam desperten dintre l'home forces obscures, ancestrals,
insospitades. Elles sacsejen i remouen tot el subfons de l'home, dels
instints més tèrbols fins a la clara regió especulativa. Qui no ha sentit
el fred i la fam, és difícil que conegui enterament la seva misèria íntima, que és la misèria de la nostra humanitat. L i manca explorar un
recó tenebrós del seu ésser, on dormen unes forces, que es troben no
precisament més enllà del bé i del mal, sinó dessota, i ben sovint, per
la mateixa raó que són dessota, elles soles determinen el mal o el bé.
Es una cosa esglaiosa de tan senzilla, més transcendent que la famosa ardidesa de Nietzsche.
Anys després, Pascal m'ha fet pensar en aquestes lliçons del fred
i de la fam. En la seva lectura he trobat nocions que ja havia descobert anteriorment amb las meves experiències, i m'he afermat en
la convicció que és cosa bona l'haver conegut la misèria de la nostra
carn, puix que ella ens ensenya de refugiar-nos en les consolacions del
nostre esperit. Però tampoc no cal fer-ho amb massa d'orgull.
Aquesta experiència, tanmateix, ens porta a la meditació direc-

118

JOAN PUIG I FERRETER

ta i immediata sobre nosaltres, els homes que tractem, les coses que
ens afecten i les coses i els homes en general. Finalment ens decanta
capa la descoberta, conquista i afirmació de la nostra personalitat,
que és l'apienentatge i el mestratge de Thome.
Llunyans camins de França, camins d"il·lusió i de fadiga, mai
no em doldrà d'haver seguit durant una llarga corrua de dies, les
vostres lliçons clares i fortes!

L'impuls
Comencem pel començaincnt : El director de la RKVISTA DE
CATALUNYA, l'estimat Rovira i Virgili, m'ha convidat a donar a la
seva publicació una col·laboració regular. No puc estar-me de dir-li
en públic com li resto profundament agraït, i també a Melcior Font,
per la seva feliç intervenció en aquest afer.
—Us donaré una novel·la... — vaig insinuar al director.
—De cap manera — em respongué •—. No entra als plans de la
REVISTA DE CATALUNYA el publicar novel·les ni contes, com en
efecte, no n'ha publicat fins ara. Doneu-me unes memòries...
Vaig tenir un ensurt, vaig esguardar estranyat l'amic.
—Sóc massa jove, o més ben dit, no sóc prou vell per al icvir-inc
a publicar unes memòries- vaig respondre.
—Escolteu—insinuà el bon Rovira i Virgili, conciliador—.
De jove vàreu fer una llarga estada a França. Jo sé que aquesta estada fou plena d'incidents, moguda i dramàtica. Aquell anar a peu
per les carreteres, fer diversos oficis i no sé quantes altres aventures,
tot això ha tingut força influència sobre la vostra obra i la vostra
vida. Feu-me uns reials d'aquesl episodi o sèrie d'episodis de la
vostra joventut. No hi fa res que siguin llargs. Els publicarem
en diversos capítols i en diversos números de la REVISTA. Cada
capítol serà una cosa nova, veritat? Un article amb vida pròpia,
amb unitat, amh principi i final, cpie s'aguanti tot sol, no és això?
—Deixeu-me inventar un personatge - vaig insistir
darrera
del qual m'amagaré jo mateix. Així tindré més llibertat d'acció i
de pensament i no hauré de passar per la tortura, i si més no la molèstia, d'haver de parlar de mi... Justament és una cosa que la tenia
pensada de temps, s'havia de dir «L'aprenentatge»...
—No, això ja seria una novel·la — respongué contrariat el meu
amic —; vull història i no novel·la. Conteu el vostre viatge en forma
directa, doneu la cara, feu una cosa personal com és d'ús en unes me-
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Qlòríes. Afronteu els escrúpols de parlar de vós; això us obligarà
a ésser absolutament verídic, a contenir la imaginació. De la veritat i rescrupolositat dels- fets, en brollarà una vida més intensa,
més plena i més diversa que si us emparéssiu darrera d'un personatge imaginari. Llavors el novel·lista no sabria renunciar als seus
drets a l'afabulació, mentre que ara, lligat pels fets, lligat a la vostra
persona, ens donareu unes memòries, o com l i volgueu dir, més interessants que no pas una novel·la.
—Això creieu?
—No en dubto gens.
—No hi ha altre camí, doncs?
—Seguiu el meu consell, no us en penedireu. És més, jo us demano una col·laboració i jo mateix us en dono el tema. Això és el
que ara em convindria de vós. Val la pena que us hi penseu...
Afalagat per un costat, contrariat per un altre, vaig restar una
estona perplex.
Finalment vaig acceptar. Feia temps, com he dit,
que projectava d'escriure la novel·la del meu viatge a França. És
veritat que volia donar-li una altra forma de la que prendrà ara. Tal
vegada.però, tingui raó el director amic. D'un treball d'aquest gènere, la veridic-itat n'és la qualitat, principal. El difícil és trobar el to
amb què hom parlarà dignament, que és com dir senzillaniont, de
si mateix.
Ara ja no és possible recular. No sé com me'n sortiré. Miraré
de no amagar la veritat quan em sigui desfavorable, de no exhibir-la
ami) petulància quan m'afavoreixi, que serà poques vegades.
L'impuls d'escriure «Camins de França», tal com avui els pieSento, m'ha vingut de fora. El de fugir a seguir-los, fou un dels
més recòndits, íntims i complexos de la meva joventut.
* * *
En complir vint anys. la meva instrucció era tan escassa que
no em permetia abraçar l'extensió de la meva ignorància. Quan
molt de temps després vaig llegir VAutobUujmjia de John Stuàrt Mill,
la formació moral i intel·lectual del qual fou regida per la severa i
tenaç voluntat d'un pare, mestre i guia constant del seu fill, vaig
constatar amb tristesa que la meva formació havia estat exactament
el pol oposat a la d'aquest gran anglès. Tot en la meva educació
i cultura fou imprevist, atzarós i circumstancial.
La primera intuïció d'aquesta veritat dolorosa la vaig tenir la
nit que complia vint. anys. No serà de més una descripció del nieu
estat d'esperit. Feia temps que vivia en una mena d'aspiració
constant i vaga. Em semblava que de l'un dia a l'altre s'havia
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de produir a la meva existència un esdeveniment extraordinari.
Quan sentia el truc del carter a l'escala de casa, el cor em feia un
salt dolorós de tan viu; si la carta era per a mi, davallava l'escala
tan agitat, que l'emoció impetuosa m'oprimia la respiració. Tots els
dies i totes les hores del dia esperava el fet insòlit.
Quin havia d'ésser? Com havia de venir? Em portaria la r i quesa, l'amor o la glòria? No ho precisava pas la meva imaginació, eren els tres dons ajuntats que se m'anunciaven sense nom ni
forma. Un dia, de la manera més imprevista, la meva vida seria profundament i feliçment trasbalsada.
Tot això vol dir que jo era un insuportable somiaire. La meva
ignorància em lliurava desbridat i nu als perills de la imaginació.
Jo, que tant esperava de la sort, no feia cap esforç per a vèncer les
dificultats més immediates, no movia un braç per a obrir-me el camí
de la fortuna. Desproveït de tota ambició, indolent, i més encara,
negligent, m'acontentava d'un petit lloc d'ajudant de mestre a un
col·legi de primeres lletres; feia versos que no mostrava a ningú i
em mirava les noies de lluny i amb molt d'esporuguiment, per bé
que elles fossin la meva obsessió. I així sospirava per l'amor, la
riquesa i la glòria!
Sospito que poques vegades es dóna el cas d'un jovenet amb
tantes d'aspiraciones i amb tan poca ambició. Ara que aquells dies
són lluny, ho veig ben clar. Llavors tota la meva força, ben inútil,
ai las! era de portar dintre de mi una immensa aspiració quimèrica.
No tenia instrucció, no tenia una voluntat educada, ningú no m'havia orientat en cap sentit, però una profunda i vaga quimera arremolinava al meu entorn una polsaguera daurada d'esperances, delits
i afanys dintre la qual em submergia embriagat.
La meva vida era feta de sensacions. La frescor de l'aire matinal, una sortida al camp el dia de festa; la cinta de mar que es
veia del balcó de casa, amb una vela que hi passés; la solitud, amb
els meus pensaments; la nit, amb el seu silenci; el sol ponent transfigurant un grup d'arbres, la conversa amb un amic, l'esguard errívol d'una noia, eren prou per a fer-me passar els dies en inefable
i constant delícia. Em dispersava en un èxtasi permanent dels sentits. Fora d'aquesta vida tota sensòria, no coneixia altra acció.
Vivia en el present, car per a un home sense ambició no existeix el
demà.
Poc a poc aquest estat negligent i càndid s'anà pervertint. Les
sensacions innocents deixaren de satisfer-me. Se'm despertà una set
immensa d'emoció. Un petit gaudi que m'humitejés el llavi, un
incident que em trasbalsés el cor, encenien dintre de mi el punyent
desig, la necessitat de més fortes sensacions. La canal on havia
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.begut fins llavors, m'era estreta. De vegades, aquesta necessitat esdevenia una fúria cruel i per a apaivagar la set, m'abeurava amb joiaa les fonts tèrboles. E l sensitiu vorejava d'esdevenir un sensual desfermat.
Això s'esdevingué, finalment, prop dels vint anys. Aquells dies
foren traspassats els límits. L'embriaguesa ho envaí tot. Recordaré
un detall significatiu i prou. Un dia em vaig adormir dret,
el braç estès cap a l'encerat, tot donant una explicació de gramàtica
als meus alumnes. Fou un instant, menys d'un minut. Els ulls se
m'aclucaren, em vacil·là la paraula, vaig decantar-me a la paret.
De sobte, vaig obrir els ulls esfereït, vaig dreçar el cos en un esforç
còmic. Els infants, que devien adonar-se de la meva passió de
sòn invencible, rigueren del meu posat grotesc. Em vaig sentir profundament humiliat. Vaig dir que havia passat tota la nit estudiant, car em trobava en vigílies d'exàmens, però aquella mentida
m'encengué el rostre. El cert era que portava disbauxades una pila
de nits. Vaig córrer a rabejar-me el cap i la cara sota l'aixeta de la
cuina.
Altrament, després de les nits folles o vanes, ja feia dies que
em llevava amarat d'una lassitud, d'una tristesa aclaparadores. Durant el dia tot eren propòsits d'esmena, els sentits i l'esperit em demanaven repòs, el cap em feia mal, la boca era amargant o terrosa.
Però a l'encesa de llums, el món es transfigurava. La nit em cridava
amb un encís terrible, no hi havia poesia diabòlica ni alcohol maligne que l i fos comparable. Sopava amb una esgarrapada, el cafè
encenia més la temptació. Qui es recordava de la sòn, del repòs i dels
bons propòsits del matí? En arribar a la Rambla, la vida i el món
eren una fantasmagoria. Les sirenes que hi cuejaven eren irresistibles. Això durà temps, abans i després dels vint anys.
Però el dia de complir-se aquella data, es produí un fet d'ordre
psicològic que fou el qui determinà remotament el meu estrany viatge
a França. Era l'esdeveniment insòlit que ja s'acostava?
Jo havia escrit dotzenes de versos que havia copiat polidament
a una llibreta, la primera plana de la qual portava aquesta dedicatòria : «A la meva mare. Present del seu fill en complir vint anys.»
Havia pensat reunir aquells versos en un volum i el dia dels meus
vint anys donar una sorpresa a la meva mare, amb l'ofrena del llibre.
I m a ^ a ç de recollir els diners necessaris per apagar la impressió, havia
decidit d'oferir-li manuscrit el meu present filial. E l dia abans de
la data vaig voler rellegir-lo . Llavors es produí el fet decisiu esmentat, que detallaré perquè és curiós.
Darrerament havia conegut alguns joves versaires com jo. Els
capvespres ens trobàvem a la Rambla. Sota un fanal, a la canto-

122

JOAN PUIG I FERRETER

nada, i més sovint encara al recer de la Plaça Reial, ens llegíem les
composicions i ens lloàvem mútuament. Jo me'n tornava a casa
foll d'entusiasme. Miratge de la primera joventut, em semblava
que els meus versos eren lloats and» més vehemència que els dels
altres companys. Tenia la convicció, l;1. presumpció diré avui, que
les meves estrofes arrabassaven no solament l'aprovació, sinó l'adhesió càlida de l'oient. Cada lectura era un triomf.
Figureu-vos com
aquell tast coent havia d'emmetzinar un ignorant com jo. D'aquella
èxits a la glòria, un salt!
Aquella nit, doncs, vaig començar a rellegir els meus versos el
pensament fixat en la mare. Ella no en sabia res, però l'endemà
els llegiria amorosa, sola a la seva cambreta. Tot de sobte, el que jo sé
deia meva mare s'incorpora als meus ulls amb una realitat més Ibrta
que la de les coses que m'envolten. La meva mare és una dona
poruga, encongida. La seva instrucció és escassa, la seva voluntat
trontollant. Es de percepció lenta, indecisa de caràcter, sempre dis
posta a creure's inferior a la persona que té al costat, i en efecte
s'empetiteix davant de tothom. És una pobreta dona del poble,
com aquella humUe chréstienne, que res no sap i que creu en el paradís pintat i en l'infern on bullen els damnats, de la balada de
Villon. Però aquesta dona que sembla nul·la, és tota una heroïna
de l'amor maternal. Víctima d'un engany horrible en sortir de
l'adolescència, traïda i perduda per qui havia de vetllar per ella, es
trobà amb un fill als braços i l'infortuni, l'adversitat, la calúmnia
i la crueltat, per únics companys. Vacil·là un moment, la mort no
l'espaordia, l i era dolça com a cimall del seu via crucis. De soliic.
però, s'adonà que ja no es. tractava d'ella, sinó del seu fill. Totes les
seves tebieses, totes les seves ignoràncies són dominades per la força
immortal que l i neix de les seves entranyes de mare. La seva
ignorància esdevé la suprema saviesa; la humilitat, resporuguiment
que Than perduda, pasten dintre ella una voluntat indomable. La
indecisa ha trobat el seu camí : salvar el seu fill. No viurà per altra
cosa. Les seves' entranyes fecundades prematurament, seran sempre més estèrils per voluntat pròpia; el nervi no coneixerà més l'espasme, ni la matriu no donarà cap més fill del dolor. Puresa i sacrifici envoltaran la seva testa d'una aura de fortitud i humilitat.
Oh, quina cosa és confrontar les quimeres amb la realitat, quan
és tan forta com aquesta! Recomano una confrontació per ICsiil
a tots els al lucinats per les bombolles de la vanitat.
Aquells versos tan lloats dels meus companys, aquelles estrofes de les quals jo n'estava infladíssim, se m'aparegueren de sobte
com indignes de la meva mare. Un sospir, una llàgrima d'ella eren
una realitat incomparablement superior als meus versos. Ara els
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veia com un enfilall de paraules inertes. Mancaven de vida poètica, la meva inspiració no havia aprofundit en cap realitat, eren una
paròdia de la vera poesia. Àdhuc els trobava inhàbils, feixucs i
nicis. Què hi veuria la mare en aquella desmaiada ofrena? Quin
sentit trobaria a semblant joc de paraules que no significaven res
davant de In seva vida. ni de la meva. ni de tota altra vida huinanaí
Ella que havia viscut per a sofrir i estimar, no em jutjaria ben infeliç d'entretenir-me amb aquelles quimeres? En llegir els meus versos, no decantaria el cap per a planye'm, o tal vegada no es riuria
de tot allò? Humiliat i decebut, no em vaig atrevir a fer-li el present.
La nit de l'endemà no em vaig moure de casa. Quan la meva
mare i els meus oncles foren al llit, vaig sortir al balcó. Havia passat el dia neguitós. Tot dinant, la meva mare havia dit, senzillamenl;
—Avui Joan fa vint anys.
- V i n t anys! Ja ets tot un home — havia remarcat la tia —.
Ja és hora que et prenguis la vida seriosament.
Vaig fingir no donar importància a la data que havia esperat com una monjoia capital de la meva vida. Ara que era
arribada, em feia sentir una tristesa amargant. Aquesta tristesa
augmentà el moment d'estar sol. Recordo que era una nit temperada i serena de febrer. No vaig rellegir els versos. A la pe
nombra que la lluna feia dintre la meva cambreta. vaig comentar a
destruir-los un per un.
Anava arrencant els fulls de la llibreta,
els esquinçava a bocins petits petits, i els llençava pel balcó. L'airet
feia voleiar un instant els trossos de paper. Des de l'alsàriadel tercer
pis on vivíem, trigaven a posar-se a terra, lentament. Poc a poc
m'envaí una estranya fúria de destrucció, talment un accés de sadisme. No solament la llibreta entera, tots els meus escrits prengueren el camí dels versos. Més n'hagués tingut, més n'hauria esquinçat. Aquell afanv de destrucció era més tort que jo. era una necessitat a la qual havia d'obeir. Sabeu el pare violent que dóna una
bufetada injusta al seu fillet i excitat pel cop, pel plor de l'infant,
pels ullets innocents que l i reprotxen aquella injustícia, pel propi
sentiment de la seva brutalitat, se li augmenta, la violència i torna a
pegar una. dues i tres vegades estúpidament, bestialment. fins que
li treuen l'infant de les mans? Llavors s'arrauleix a un recó. plora,
renega de la seva irritabilitat , és troba vil, i poc se n'hi manca que
no bati el cap per les parets? Una cosa semblant m'esdevingué a
mi aquella nit. No vaig aturar-me mentre vaig trobar escrits per
a destruir. Acabada la fúria i els escrits, un sentiment de pietat
em féu esguardar a terra. A l'entorn de casa, al peu de les parets
on l'aire havia arreconat els papers, hi havia una blancor com si
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hagués nevat. (Recordo que l'endemà va ploure, els papers s'encastaren al fang, durant dies i dies un tros de la carretera de Mataró
fangosa, llavors no empedrada, cridà l'atenció de la gent per la munió
de papers fets a miques que en certs llocs clapejaven de blanc la
terra. Eren els meus manuscrits ridículs.)
Immediatament vaig sentir una tristesa inconsolable. Era una
barreja de remordiment i de buidor. N i que volgués podia amagar-me
el meu fracàs íntim, i aquest fracàs m'anul·lava. Era una sensació
d anihilament i desesperança. Jo em creia un artista, potser ho era,
incipient i ignar, puix que el dimoni de la inspiració ja m'havia turmentat. En dubtar ara de les meves possibilitats, en negar-les
jo mateix, com havia fet durant les darreres vint-i-quatre hores,
tot el món se'm capgirava. E l meu horitzó es cloïa. M'haurien
portat la riquesa i l'amor en una safata i jo no hauria estat
feliç. Amb l'aspiració de la glòria, la meva vida podia ésser humil,
pobra, àdhuc vergonyosa.
Aquell lloc miserable d'ajudant de mestre, les sabates esverades, la camisa esfilagarsada, tenien una raó, que
eren els meus versos. Si jo em convencia de la inanitat d'aquests, la
meva existència miserable esdevenia inútil, ridícula, despullada que
feia plorar. Dret al balcó, em passà pel cor la temptació del suïcidi. De sobte vaig sentir una tendresa, una pietat de mi mateix
i les llàgrimes em mullaren els pòmuls. No les havia sentit fluir
als ulls i de sobte, què era aquella calentor humida? Avui penso
que aquell plor silenciós i llarg em salvà.
Se m'ocorregué la idea — ho recordo ben bé — que em trobava
davant d'un fet providencial. Aquest és un moment transcendental — vaig dir-me més asserenat, tal vegada una mica presumptuós.
El cert és que si no ho era encara, ho esdevingué per a mi.
—Ja tens vint anys — vaig començar a dir-me —. E t semblava
qui sap el que hauries fet als vint anys, i ja ho veus, res!
M'envaí una forta vergonya de mi mateix, sobretot en recordar
amb quina il·lusió havia esperat fins aquella nit un esdeveniment
que mai no havia pensat en què consistiria. Un esdeveniment! Ara
aquella esperança em semblava tan ridícula que m'irritava. Era
ben estúpid, per la meva banda, de no haver-me fet molt abans aquesta
reflexió : Sense cremar-te els ulls estudiant no guanyaràs la glòria,
sense treballar desesperadament no abastaràs la riquesa. Quant a
l'amor, a penes si havia tingut paraules amb una donzella honesta,
què podia saber de l'amor?
De sobte s'apoderà de mi aquest pensament i Com deu ésser
difícil i llarg el camí de la glòria per un escriptor! Quant no es
deu haver d'estudiar, meditar i pernabatre! Llengües antigues,
estudis clàssics i moderns, ciències, històries, un saber universal
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caldria atresorar per escriure com ho fan els grans! Llavors jo estava
endinsat en la lectura de Goethe, ell era el meu far, era ell qui després d'haver-me fet somiar en la glòria, ara em tallava les ales en
revelar-me la meva impotència. En recordar la saviesa d'aquell geni
que ho abraçà tot i tot ho aprofondi, vaig girar els ulls a la meva
escassa instrucció. Amb quina pena començava d'entreveure la
meva ignorància!
A més jo era pobre, retardat, poc disciplinat en l'estudi i desorientat. La meva bona mare prou havia fet; ni els seus coneixements
ni els seus mitjans l i permetien fer més. Jo no havia conegut un pare
que tal vegada hauria estat capaç de dirigir la meva formació. En
aquell desempar, tot de sobte em vaig dir : Fes el pensament que
no has nascut per a les lletres!
I com l'excitació que m'havia fet destruir els versos encara percudia dintre de mi, m'empenyé a les solucions més radicals:
— Aprendré un ofici — vaig decidir —. Aquestes paraules les vaig
articular i tot; i recordo que el seu ressò em produí un efecte estrany. Era una barreja de tristesa fondíssima i d'energia exasperada.
Llavors se m'ocorregué que em faria vergonya de posar-me a
exercir un treball manual a Barcelona, on coneixia tants versaires
de cabellera llarga, com jo mateix, i dels quals havia estat molt
aplaudit.
Fugiré a l'Amèrica, o a França, o qui sap on! — vaig dir-me resolut, amb un redoblament d'energia no exempta de despit i d'agressivitat. Que em perdonin els meus companys d'aleshores si aquell
instant vaig menysprear la seva retòrica.
Cert que la resolució de fugir de Barcelona, encara vaig trigar
un poc de temps a complir-la, però aquella nit memorable vaig
començar d'entreveure com un enèrgic conhort el camí de França.
No era més que un impuls, però dintre el meu cor, i sobretot
llavors, un impuls era ja gairebé un acte.
JOAN PUIG I FERRETER

Conversa amb Víctor Català

L'any 1873 a L'Escala, ran de la mar empordanesa, mirall de la
llum,i, va néixer Víctor Català. Aleshores era només Catarina A
Albert.
La seva infantesa va lliscar en la penombra de la gran casa antiga
dels seus pares. «A penes veia el mar», ens diu la il·lustre escriptora,
«això que des de les nostres finestres s'albirava ben a la vora». La
minyoneta s'avesà, doncs, de seguida a tractar amb gest més íntim
les tenebres de les estances closes que no pas les randes d'escuma
o l'alenada tèbia dels camps. L'àvia i la mare, malaltes o delicades, alternativament, exigien silenci, repòs i llargues vetlles. És en
aquestes hores nocturnes passades vora el llit del malalt, quan la
sòn venia com una amenaça, que Víctor Català escriu les seves primeres visions novel·lesques.
«En realitat, el meu primer escrit — s'apressa a dir-nos la gran
imaginadora - pertany a la meva més tendra infantesa. Jo devia
tenir set o vuit anys. Vàrem fer, amb els meus pares i germans,
una excursió que em va colpir. Tant, que amb una quarteta vaig
voler expressar les meves sensacions : els tres primers versos nasqueren amb penes i fatigues, però de cap manera no se m'acudí el vers
final. La quarteta frustrada era feta en espanyol. En català no
vaig escriure fins als catorze o quinze anys. D'aquesta època són
alguns dels meus «Drames rurals». Escrivia per distreure'm. En
la meva vida de monja i de finestrons tancats, en una vila on no hi
havia ni professor de piano, les éstones que dedicava a la literatura
eren el meu únic esplai. No m'agradava brodar. Caminava poc.
Gairebé no conec cap paisatge.»
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El primer llibre. - E l pseudònim
—L'uny 1900 vaig publicar el primer llibre : un recull de versos,
titulat «El cant dels mesos». La meva àvia havia mort l'any 99,
i en l'estiu següent, per raó del dol, encara sortíem menys que mai
de casa. Un matrimoni amic nostre, però, va venir a fer-nos companyia. Un dia, estava jo escrivint, va acoslar-se'm la senyora.
Em preguntà què feia. Eren els «Cants dels mesos». Els hi vaig
llegir, va mostrar-hi complaença. Va demanar-me'ls, no els hi vaig
refusar. I al cap d'un mes de ser fora, la senyora va escriure m:
«Tinc imprès el seu llibre, no em faci llençar els diners. Digui'm
quin nom d'autor vol que hi posi, si té inconvenient a donar el seu.»
I tal, si hi tenia inconvenient! Mai a la vida no hauria signat res
ami) nom de dona. Jo, aleshores, treballava en una novel·la, que
no he acabat encara, el protagonista de la qual es deia Víctor Català. Vàig refugiar-me en aquest nom. Heu's ací l'origen del meu
pseudònim.

L'art i la moral
—Em proposava de no descobrir mai la meva personalitat. A
Olot vaig haver de trencar la consigna, però. Vaig enviar a 1111 Certàmen que es celebrà en aquella ciutat, un monòleg. Fou premiat.
Hi hagué unes discussions fantàstiques, es veu. sobre qui era l'autor
«lel treball. Sembla que es tractava d'un monòleg atrevit. Jo no
me n'adonava. Quan van saber que l'autor era una dona, l'escàndol
va ser més gros. No trobaven correcte que jo contés la història
d'un infanticidi. I . no obstant, és que pot tenir límits l'obra de
l'artista? No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec
elemental advocar per la independència de l'art. Gràcies a aquesta
independència he pogut ser fidel a la meva vocació, que tothom
hauria volgut intervenir. No reconec altra norma que la del bon
Çust, ni altra immoralitat que la de la inutilitat. L'obra mal feta
es, per això mateix, també, l'obra immoral.
El bon gust. que de molt joveneta va menar-me a fruir les
pàgines saborosíssimes de «La Celestina», per exemple, m'ha fet rebutjar sempre, àdhuc com a lectora, les produccions suspectes.
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L a vida ombrívola
—S'ha insistit moltes vegades a senyalar el pessimisme com a
tret dominant de la meva literatura. Ja en els meus primers llibres
semblava, als ulls de molts, que jo cerqués les nafres de la vida,
per furgar en elles i endanyar-les, amb una morbositat quasi anarquitzant. I , n'estic segura, mai no ha estat aquest el meu intent.
Kl meu credo artístic és l'eclecticisme desenfrenat. Per això refuso
•els dogmes de les escoles literàries. Em semblen pures fórmules
arbitràries, on els homes voldrien encabir la proteica realitat de la
vida. I la vida vessa i escapa dels motllos. Aquest és el defecte
de Zola : la insuficiència de la seva fórmula naturalista i , com a
derivació de la fidelitat a aquesta fórmula, la seva actitud de •pos'ur.
Jo estimo la vida tal com és : dolça i amarga, clara i ombrívola. Tota voldria abastar-la, però quina culpa tinc si són les
tintes negres les que més impressionen la meva retina? He de
seguir o no la meva vocació?
El meu segon llibre, «Quatre monòlegs», inicia el cicle «ombrívol». Van dir que es tractava d'una imitació guimeraniana. És
possible. Era a començaments de segle, Guimerà era l'ídol de les
joventuts. «Drames rurals», publicats primer en fulletó i després
en volum per la revista «Joventut», fressa encara més el camí ple de
fantasmes dolorosos.
Eren, de vegades, en efecte, fantasmes, els meus personatges.
Però fantasmes vius, que jo havia creat i mogut i que a la fi havien
adquirit una ànima i una voluntat independents de la meva, externes a la meva espiritualitat. Ja no podia respondre dels seus actes,
ja no m'era lícit de «fer acabar» al meu gust una novel la. Les
meves criatures imaginàries eren tan vives com les que havia tret
de la realitat quotidiana. La història d'«Idil l i xorc», per exemple,
és verídica, i molt atenuada! La de «Parricidi» és pura fantasia.
Però els personatges de totes dues narracions se m'imposaven amb
vigorosa voluntat, situats en un mateix pla. Jo, en escriure, no
feia sinó traduir una sola realitat transformada o forjada en el món
de la meva fantasia. Voler desfigurar aquesta realitat fóra trair la
meva vocació.
Així degueren comprendre-ho Torres i Bages i Maragall. E l
bisbe Torres va donar-me la raó, contra un capellà de molta cultura,
però de mal geni i intolerant. Aquest capellà va fer-me dir una
vegada que rectifiqués la meva manera d'escriure, que jo podia ser
un bon predicador i en canvi estava en perill de ser excomunicada.
Vaig contestar-li en una llarga carta (que el missatger del meu
contradictor no es va atrevir a cursar, çer por de ferir massa el mal
geni del destinatari) dient que entre Deu i mossèn X . . . triava Déu,
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i que jo seria conseqüent amb el temperament literari que Déu
m'havia donat. Vaig tenir la satisfacció que el bisbe Torres aprovés
la meva resposta. A la Cambra del Bisbe, de la Gleva, va veure
un dia un escampall de paper escrit. Eren les cartes on es contenia
aquella disputa. El missatger de mossèn X . . . les hi havia deixat.
El bisbe va Uegir-les i va dir, si fa no fa : «Digui de part meva, a
aquest autor, que no es deixi tòrcer.»
Maragall va dir-me en una altra ocasió : «No faci cas de la gent.
Expolsi el cap i canti. Només l'artista té la intuïció de la seva
obra.»

Història de "Solitud"
—Els de «Joventut» van demanar-me un altre llibre. «Què preferiu? —vaig dir a Lluís Via— contes o novel·la?» Es decantà per
la novel·la. M'hi vaig comprometre, em semblava que en un parell
de mesos en sortiria. Jo aleshores escrivia de pressa, no pas com
ara. Però totjust arribada a L'Escala, amb ganes de posar mans
a l'obra, cau malalta la meva àvia i , poques setmanes després, de
l'esforç de vetllar-la, la meva mare. En mig d'aquest tragi, a batzegades, neix «Solitud».
Tothom m'havia dit que concentrava massa, que els meus «Drames rurals», per exemple, eren gairebé guinyolescs. En efecte, jo
no em distreia gens de l'acció dels personatges que imaginava. Anaven a la seva, i prou. Prescindia de tot raccessori. Al marge del
camí que duia al desenllaç no m'aturava a collir-hi floretes. Doncs
bé, en posar-me a escriure «Solitud» vaig pensar a amplificar un «drama rural». Vaig exposar amb més minuciositat els temperaments de
les figures i vaig fer entrar en la narració el paisatge. Quin? Tothom ha reconegut en la muntanya on es desenrotlla l'acció de «Solitud» la muntanya de Santa Catarina, que es dreça, pàl·lida, entre
L'Escala i Torroella. S'hi acosten. No és ben bé la mateixa, vaig
procurar desfigurar-la una mica, però així i tot vaig servir-me de
molts dels seus elements. No obstant, només hi havia pujat una
vegada : un dia, pel meu Sant. Vaig enfilar-me pels mateixos aspres
camins que seguirien la Mila i En Maties. Vaig respirar l'ambient
que havia de plasmar-los.
A casa, quan podia, a tota pressa, anava escrivint la narració.
Cada setmana sortien cap a Barcelona uns quants fulls de paper de
barba, escrits de vegades amb llapis i sempre a correcuita. Quants
cop» no havia pogut ni repassar-los! I així anava publicant-se, en
fulletons, a la revista d'En Via, la meva «Solitud». Vaig esmer•çar-lii dos anys. Quan va estar llesta aparegué en volum. Volia
posar-hi un prefaci tan ple de disculpes i de vergonya que En Via
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el rebutjà. Però el meu pudor literari era tan invencible que no
vaig llegir «Solitud» fins que Marcel Robin la traduí al francès i vaig
haver de cotejar la traducció amb l'originaL

Novel·la fotogràfica
—«Solitud» és una novel la d'imaginació. Però calculi la meva
sorpresa quan varen dir-me que havia retratat l'ermità de Santa
Catarina. Aquest pobre home era també un anormal, havia estat
casat sense voler-ho ni poder, l i havia fugit la dona, què sé jo! Tothom sabia la seva història, jo no. Quin greu me va saber l'estranya
coincidència! A mi no m'agrada de retratar ningú. M'ho veda,
no la moral, sinó el bon gust. Una novel la com el «Jo!» de Bertrana,
que respecto, no l'escriuria mai. No obstant, la novel la catalana
té precedents il·lustres d'aquesta mena. No sempre han estat igualment acollits pels «fotografiats». Diu que la gent dels «Sots feréstecs» no havia quedat gens agraïda a En Caselles. L i portaven un
odi! En canvi els models de «La tragèdia de cal Pere Llarg» de
(lirbal, sembla que n'estan ( (intents. Això que no n'ha fet pas una
pintura idíl·lica. En Girbal és un escriptor vigorós, que no ha
donat encara tot el que pot. Aquella figura de dona que mou en
«La tragèdia de cal Pere Llarg» revela en el novel·lista una audàcia
i una puixança prodigioses.

Ruralisme
—L'èxit de «Solitud» ho va ser del ruralisme. Fins aleshores
cap autor no s'havia abocat, que jo sàpiga, a estudiar la humanitat
elemental que viu en el camp i en la muntanya. Es feien novel les
de pagesos, a base de tipus convencionals que es distingien només
per llur indumentària. Jo vaig ser sincera, fidel a fer viure unes
ànimes primitives. Res més.

El «Llibre blanc»
— A l mateix temps que «Solitud» vaig publicar el recull de poemes «Llibre blanc». Els versos són una diversió de la qual no he
volgut estar-me. Ja sé que no sóc poeta.
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Els Jocs Florals. - Vells i joves
—Però estimo la poesia. 1 estimo els Jocs Florals. Tot el nostre renaixement literari va lligat a aquesta institució, plena, encara, d'eficàcia. Estic orgullosa d'haver presidit els Jocs ce l'any 17
i d'haver obtingut, en altres convocatòries, algun premi. Recordo
que varen obtenir distinció dos capítols d'aquella novel la de la qual
Víctor Català és protagonista. I van donar un accèsit al meu poema
«("avalis del port».
A l'entorn dels Jocs s'ha replantejat l'cnfadosa qüestió de l·lios
tilitat entre vells i joves. És una hostilitat absurda. Els vells
han de veure en els joves llurs seguidors, llur ufanosa herència. Els
joves han de respectar el llevat de què són fets. Ve't aquí tot.
Altrament e s Jocs Florals, sobretot en les petites poblacions,
han tingut la virtut de revelar al poble un tresor que no coneixia.
El cant del poeta desperta coses mig ocultes, fereix cordes que sense
ell no haurien vibrat. N'o matem els Jocs Florals, per Déu. encara!

Les capelles literàries
—Els Jocs Florals substituïen, en certa manera, les capelles
literàries. Els solitaris eren posats en contacte amb el públic, la
poesia esdevenia un patrimoni social. Les capelles, en canvi, fan
més mal que bé. Esporugueixen i encarrilen massa les noves valors
que les integren. Serveixen, és clar, per incubar l'escriptor novell.
Però no l i donaran cap qualitat que no tingui. Si és nia , com diem
a l'Empordà, és perdut. Si té ales ja volarà tot sol, no cal pas que
s'arredossi a la penombra protectora de les capelles literàries.

Maragall
—Jo sóc partidària de l'isolament. He viscut sempre apartada
del medis literaris. Així i tot he cultivat alguna noble amistat.
Com la de Maragall.
Només havíem parlat una vegada, però ens havíem escrit molt.
Qmn home! Quin artista tan pur! La seva obra m'ha emocionat
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sempre. Obrir un llibre seu, a l'atzar, i llegir les seves paraules em
fa una impressió inefable.
Maragall i jo érem ben distints. El seu horror a la violència,
per exemple, ens separava. Jo accepto la violència, ell l'eliminava
aristocràticament. r e r ò , poeta auri com era, tocava sempre el viu,
encertava la deu abeuradora dels immortals. Tot el que Maragall
veia es transformava. Així, en la vida familiar ell era «El Pare»,
i al seu costat «La Mare», «Els fills», «La llar», esdevenien poètiques
abstraccions de les persones i coses concretes. Maragall tenia un
esperit sacerdotal i rústic, greu.
Recordo que amb una de les seves cartes va incloure-m"hi el
seu poema «Les roses franques». L'acabava d'escriure. Vaig agrairli molt aquesta delicadesa. Més tard, quan la poesia es publicà
en volum, en recordar-li jo que n'havia estat un dels primers lectors,
va dir-me: «Si ho hagués tingut present, l'hauria servada inèdita».
Les nostres cartes eren una contínua disputa sobre temes d'estètica literària. Ell era depurat i jo turbulent. Això el feria. En
el fons jo era una derivació de la seva doctrina. Una mena d'última conseqüència davant la qual ell reculava. E s declarava enamorat de tot, però no n'era. De mi l'esfereïa el que en deia la meva
«pietat oriental», que és, sembla, una pietat que no plany el dolor.

Guimerà
— Una altra de les meves amistats literàries fou Guimerà.
H i havia parlat algunes vegades i el respectava molt. Era bondadós
i infantívol. Un dia, per encàrrec de la meva germana, li vaig
demanar que em signés els volums de les seves obres completes.
Aquests llibres fan un munt considerable, no?
Doncs, el propi
senyor Guimerà, vellet, acompanyat de la minyona de l'Aldavert,
va comparèixer a casa traginant els llibres. Era senzill, senzill.
La darrera vegada que vaig veure'l, en vida, fou en el banquet
del Pen Club. Després de mort, amb la meva mare — que té
83 anys — anàrem a contemplar les seves despulles, i formàrem en
el seguici, fins al cementiri. Ben a despit meu, la Uaçada que lligà
les meves flors d'ofrena, era blanca. Però hi vaig fer escriure aquests
versos:
Oh, noble ànima encelada,
tenyeix aquesta llaçada
dels colors més del teu grat
i amb ells amortallada
entra a la suprema estada,
"en de l'immortalitat.
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Un gabinet de lectura
— De molt joveneta vaig començar a admirar l'autor de «Mar
i Cel». A casa, per estimular les minyones, cosidores, etc., i fer que
s'afanyessin eri el treball, els prometia, com a premi, estones de
lectura. I els llegia, sobretot, coses d'En Guimerà, que els agradaven molt. Jo declamava d'una manera teatral, fent una veu aspra
qunn simulava el parlar d'un home i veu manyaga quan parlava
un infant. Així colpia més l'atenció del meu auditori.
Fou en aquest elemental gabinet de lectura on donava a conèixer,
abans d'editar-les, les meves obres. Ho feia sense comptar amb el
precedent de Molière. El cert és, però, que l'opinió de les minyones
i les cosidores — gairebé sempre favorable — m'orientava molt.

"Un film". - Altres llibres en projecte
— «Un film» havia de ser un conte per «Catalana», la revista
del senyor Matheu. Sense jo escarrassar-m'hi, es va anar fent llarg,
tant, que aviat vaig tenir consciència que podria brollar-ne una novel-la.
L'argument d W n film» és absolutament imaginari, llevat
del punt de partida que és real: un fet vell, que havia sentit contar
ara fa vint-i-cinc anys i que va semblar-me suggestiu. E l llibre
s'ha anat fent bocí a boci, com tots els meus, però es diferencia dels
altres efn què hi recullo tota mena d'adherències, que no sacrifico a
l'acció principal.
Amb «Ln film» voldria reincorporar-me, després d'una pila
d'anys de silenci, al moviment literari català. Tinc, inèdits, a més
a més, un llibre de versos i un recull de treballs en prosa titulat
«Mosaic». 1 penso enllestir un dia o altre una novel la començada
que ha de dir-se «Tragèdia de Dama Nisa», la protagonista de la
qual és una rossellonesa que es casa aquí.

L a renaixença d'ara
— Som en un veritable moment de renaixença. H i ha, a Catalunya, una gran diversitat de temperaments en eclosió, una riquesa
que crec incomparable. En aquesta diversitat rica baso les meves
millors esperances.
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Comença de collir-se el fruit del vuitcents. És un segle que cal
no menysprear. La novel la catalana és, encara, un gènere vuitcentista. Qui ha respost a la crida de J. M . de Sagarra, sinó els
autors madurs: Santamaría, Bertrana, Coromines?
El vuitcents és el pare de la renaixença d'ara. Un esperit de
llibertat va informar el nostre pensament i ens va fer sentir l'impuls
romàntic de saltar totes les tanques i d'antil lar tota trava. L'esforç
no va ser pas fàcil. La primera renaixença va ser «el temps del
llenyater». No hi havia públic, ni crítica ni a penes autors. Els
escriptors eren uns herois isolats que anaven donant cops de destral
per aquí i per allà. aterrant malesa. Avui el camí és més planer.
Els escriptors d'ara poden fer de senyor. Quina joia, poder constatar la finor d'alguns estils contemporanis! Nosaltres érem cantelluts, però no ens sap greu de reconèixer-ho: el patrimoni literari
català s'haurà nodrit, al capdavall, també una mica, amb el nostre
coratge aspre de llenyaters.
TOMÀS GARCÉH

L'expansió de Catalunya
(Al marge del llibre de Nicolau d'Olwer)

«L'aparició del primer volum de VEnciclopèdia de OattÜunya no
deu ésser gaire llunyà.» Vuit mesos enrera escrivíem aquests mots
( L a Publicitat, 7 novembre 1925), i si avui els reproduïm, en començar aquest article al marge del llibre de Lluís Nicolau d'Olwer L'expansió de Cakdunya en la Mediterrània oriental, no és pas certament

amb la intenció de fer el més petit retret ni a l'autor ni a r«Kditorial
Barcino», sinó per dur aquest cas a la meditació dels impacients.
Quan vàrem anunciar com a pròxima la publicació d'aquest primer volum de VEnciclopèdia Catalunya, temps havia que se'n parlava. Tanmateix iquè hauriem guanyat, si el nostre car amic, deixant-se influir per impaciències d'altri, ens hagués donat una obra
molt més ràpidament enllestida, però, en conseqüència, molt menys
saborosament madura? Per aconseguir el guany d'uns quants mesos
en la seva aparició, aquest llibre hauria potser perillat de perdre la
seva solidesa i la seva claredat diamantines qui l i asseguren llargues
anyades d'existència. Ara que diverses empreses editorials s'han
imposat la bella tasca de llançar a la publicitat un gran nombre d'obres
catalanes, cal que no oblidin aquest fet i que sàpiguen preferir la
rapidesa a la perfecció.
Hi guanyarem tots : l'autor, qui podrà esmerçar en la seva obra
tot el temps i el treball que ella l i demani; el públic, qui, en lioc
d'obres mig embastades o verdosenques, tindrà en les seves mans
obres enllestides i madures; els editors, qui veuran les seves edicions
ràpidament exhaurides. Pensem, endemés, que els especialitzats en
cada matèria són pocs a casa nostra, que la divisió del treball hi té
uns límits molt restringits, i que si demanem de cada especialista
massa feina, en perilla la qualitat.
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Quant a YEnciclopèdia Catalunya, el to ja està donat. Ara cadascun dels seus col·laboradors tindrà davant dels seus ulls l'obra
d'En Nicolau, i ella l i serà el millor estímul per a menar-lo cap a la
perfecció.
* **
Deixant de banda com predisposen en favor de l'obra la seva
presentació, i el seu titol, i el nom del seu autor, des que obrim el
llibre i passem la mirada per la llista bibliogràfica que l'encapçala,
tenim la sensació de trobar-nos davant d'un esforç seriós i ben orientat. Nicolau d'Olwer—es pot deduir del sol examen d'aquesta
llista d'estudis que l i ban servit de base per a bastir el seu — no ha
negligit cap aspecte de l'expansió de Catalunya en la Mediterrània
oriental. L'aspecte comercial, el polític, el militar, el religiós, l'artístic, el literari, el geogràfic, el jurídic, b i tenem llur cabuda. 1 al
costat de les obres de Capmany i de Rubió i Llucb, de Schaube i
de Heyd, de les quals no es pot prescindir per a bastir un llibre semblant, i a les quals Nicolau dedica un escaient i just homenatge en
el seu prefaci, trobem obres d'un caràcter força rar. Criden especialment l'atenció, entre elles, les relacions de pelegrinatges a Terra
Santa, en les quals es poden poar al·lusions als catalans establerts
a les terres orientals..
Si de la lüsta bibliogràfica — material utilitzat — passem a l'índex de matèries — forma d'utiUtzar-lo — l'obra seguirà produint-nos
un efecte excel·lent. Un criteri en part geogràfic en part cronològic
ha guiat Nicolau en la distribució dels capítols, i així ha pogut descabdellar la seva obra en aquesta forma : I . Els catalans al regne
de Jerusalem. — I I . Relacions amb els soldans d'Egipte. — I I I . Els
catalans a l'Imperi d'Orient. — I V . Domini dels catalans a Grècia.
— V. Els catalans pels camins de la Tartària. — V I . Els catalans a
X i p r e . — V I I . E l darrer segle de Constantinoble. — V I I I . Els catalans a les illes de Llevant. — I X . Monopoli comercial del soldanat.
— X . La puixança turca.
Cadascun d'aquests títols comprèn diversos subtítols, i els uns
i els altres ens donen la sensació de totalitat que ja ens ha donat
l'examen de la bibliografia posada a contribució : totalitat en el
temps, perquè l'obra abraçarà des l'anada d'alguns cavallers catalans
a Terra Santa, llavors de la primera Croada, fins a les escomeses dels
turcs a les costes catalanes i els esforços agonitzants de Barcelona
per restaurar el seu comerç; totalitat en l'espai, perquè cap dels
països de la Mediterrània oriental, amb els quals els catalans tingueren alguna relació, política o comercial, no deixa d'ésser esmentat.
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És més : les relacions amb alguns països qui no són mediterranis,
però per als quals la Mediterrània era camí (la Tartària, TEtiopia),
troben també, amb molt bon acord, un lloc en el llibre de Nicolau.
Podria haver-se esdevingut, però, que els materials essent bons,
i essent bona la forma de distribuir-ne l'exposició, el Uibre no hagués
reeixit perquè el punt de vista fonamental en què el seu autor s'hagués col·locat fos erroni. La lectura del prefaci, alhora tan breu i
tan complet, ens llevaria tota temença. «L'expansió catalana en la
Mediterrània — escriu Nicolau — té tres mòbils, no sempre fàcilment
destriables : religiós, polític i lucratiu. E l desig de rescatar el Sant
Sepulcre i d'oposar-se al domini infidel damunt els cristians empeny
els cavallers a les croades de Palestina, i a aquella mena de croada
permanent que són els ordres del Temple i de l'Hospital. L'ambició
d'augmentar de poder i de prestigi mena els nostres prínceps a fer-se
protectors dels cristians a Egipte i Síria, a agregar nous dominis a
llur corona i a contraure aliances familiars i polítiques amb les corts
de Llevant. Per fomentar la riquesa pública, Barcelona institueix
el seu Consolat, a redós del qual el comerç prospera. El guany és
l'esquer del comerciant, però no ho és menys del guerrer, del corsari
i del pirata. En cada home, en cada acció, prepondera un d'aquests
mòbils. Tanmateix de pirata, de patriota i de creient tots en
tenien, i sempre — conscientment o inconscient — els empenyia
l'esperit d'aventura i l'orgull del nom.»
Els mòbils, doncs, que van menar els nostres avantpassats a fer
possible avui la redacció d'un llibre semblant, estan exactament
caracteritzats per Nicolau. La finalitat que menava els diversos
components del nostre poble cap a l'expansió per les mars i les terres
de Llevant no podia ésser absolutament igual. Allò que hi cercava
un hospitaler no podia ésser absolutament igual a allò que hi cercava un marxant barceloní, allò que hi cercava un rei no podia ésser
absolutament igual a allò que hi cercava un almogàver. Però l'essencial era que fos l'empresa de tot un poble; no pas una empresa
exclusivament dinàstica, o exclusivament militar, o exclusivament
religiosa, o exclusivament mercantil. I l'essencial era també que
aquesta finalitat vital i pràctica en formés la base i la raó principals.
Per convèncer-se que això fou així, no cal sinó llegir aquest llibre.
Aquells historiadors catalans qui se senten decantats a acceptar el
punt de vista aragonès sobre la banalitat de la política d'expansió
mediterrània que Catalunya va imposar a la Confederació, trobaran
en el llibre d'En Nicolau la prova de llur error. No es tracta de
formar un imperi mediterrani per una buida ambició de grandesa,
de glòria militar i dinàstica. Eren les qualitats marineres, mercantils
i colonitzadores del nostre poble allò que cercava un ample camp.
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d'acció amb respandimeut mediterrani. Allà on van els nostres
guerrers allà van els nostres mercaders. Sovint aquests precedeixen
aquells. Però llavors com ara i com ahans. per a sostenir els mercats comercials, calia la força de les armes i les habilitats de la diplomàcia. Aquells qui creuen que els mercaders tots sols podien liaver
desplegat arreu del Mediterrani la seva activitat, oblideu rexistència
de pobles com Gènova i Venècia.
Si ens endinsem en el llibre d'En Nicolau trobarem sovint la
prova de tot això que diem. Kls tractats polítics, les aliances militars van acompanyats de tractats de comerç. Alfons I I de Catalunya i Jaume, rei de Sicilià, signen amb el soldà d'Egipte, Kelaun,
una aliança ofensiva i defensiva, en la qual no és oblidat l'aspecte
comercial. Quan les relacions mercantils amb l'imperi grec poden
ésser represes, després de la matança de catalans, en la qual potser
sucumbiren també mercaders, la marina de Barcelona — diu Heyd
— pren Hoc- ardidament al costat de les marines genovesa i veneciana; i aviat l'aparició de les nostres naus mercants en les mars
gregues va seguida de l'aparició d'un estol de guerra encarregat de
sostenir-lú els nostres interessos. En les seves relacions amb Xipre,
Jaume I I I no oblida els interessos comercials dels catalans, i el seu
ambaixador Pere de Portes bavia de gestionar-hi la supressió del dret
d ' l 0|o per les mercaderies de trànsit, i la rebaixa del dret de 20lo
ad valorem per les mercaderies importades i exportades. Més endavant les lluites intestines de Xipre tenen un dels seus fonaments
en la rivalitat comercial entre catalans i venecians. Parlant de les
ambicions imperialistes d'Alfons el Magnànim, escriu Nicolau (pàgina 183) : «Per sort l'ambició insadollable d'Alfons I V coincidí ami»
les necessitats mercantívoles de Catalunya i amb la tradició marítima i guerrera dels seus homes.» I tractant de les relacions amb
Scander-beg i altres cabdills albanesos (p. 186), escriu també: «Paral·lela a l'acció diplomàtico-militar del rei hi havia la mercantívola
de Barcelona. L'any 1443 comença el nomenament de cònsols catalans a Ragusa. Fins aleshores a la banda balcànica de l'Adriàtica
no hi havíem tingut d'altre consolat que l'efímer (1412-1418) de
Zeng, a la Dalmàcia hongaresa. E l de Ragusa, mercat riquíssim,
serà mantingut fins l'any 1481.» Mentre el rei estableix una aliança
política i familiar amb el despot de Misitra, Demetri, el Consell de
Barcelona s'hi troba també en relació directa.
La lluita ara no és amb Gènova, sinó amb Venècia ; lluita també
de marxants. «Com diu Marinescu -indica Nicolau (p. 193) - é s
només examinant de prop aquesta lluita incessant entre la República, angoixosa dels seus dominis del litoral de l'Adriàtica i de la
Mar Jònica, absolutament necessaris a la seguretat del seu comerç, i
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l'ambiciós rei de Nàpols, qui somuiava amb un imperi ala Mediterrània oriental, com podem comprendre els diversos incidents de l'Albània. Un virrei instal·lat a Croia, un altre a Castrovilaii. un dels
nebots d'Anfós, en camí d'esdevenir l'iiereu del despot de Morea,
tot això marca els diversos centres d'influència, els medis entorn
dels quals havia de cristal·litzar la branca adriàtica de cet empire
rendu nécessaire par une grande soij de domination eí aussi par les
intérets commerciaux de la Catalogne.»

Tots aquests exemples, extrets a l'atzar del llibre de Nicolau,
ens provaran com la prosperitat comercial de Catalunya anava lligada a la seva expansió política. Diguem, però, aprofitant que acabem de parlar dels somnis imperialistes d'Alfons el Magnànim, que
si alguna vegada les ambicions reials varen ésser desproporcionades
a les forces de Catalunya fou en el regnat d'aquest monarca. Nicolau sembla voler propugnar-ne la vindicació quan diu (p. 195) : «És
tan sovint desconeguda pels nostres i tergiversada pels altres l'obra
del Magnànim que serà bo d'acabar aquest capítol amb les paraules
del romanès Marinescu, rhistoriador qui més desapassionadament i
més documentadament l'ha estudiat fins ara. «Ambassadeurs catalans — diu —, vice-rois catalans, troupes catalanes en Italie et
surtout en Orient, flotte catalane dans toutes ces nombreuses guerres
«•ela précise très clairement les sources de la politique et de la force,
de ce monarque. Le royaume de Na pies et de Sicilie n'était qu'une
base territoriale avancée, très bien placée pour repéter les entreprises de la Compagnie catalane, dont les exploits hantaient le cerveau
d'Alphonse, et pour fonder l'empire oriental revé par lui. A proprement parler tous ces contingents envoyés et établis sur divers points
de l'Alhanie et meme du Levant n'étaient qu'autant de petites Compagnies catalanes, mais qui, par différence avec la première, avaient
un caractère officiel et jouissaient de la protection permanente de
leur souverain.»
Tot això és cert. Però observem que no podia ésser altrament.
Catalunya continuava essent el nervi de la Confederació, i recursos
econòmics, forces marítimes i terrestres, d'ella havien de sortir principalment per nodrir les ambicions del Magnànim. No que ell no
intentés acréixer la importància i la intervenció deValència, i de fet
ho aconseguís en més d'un aspecte, però el Principat era encara la
deu per aconseguir el seu somiat imperi. Els seus somnis, tanmateix,
eren excessius. Catalunya bo va comprendre. I si bé sovint acudí
amb homes, vaixells i diners en ajut del seu sobirà, algun
cop es va mostrar esquerpa davant de les seves sol·licitacions.
Los catalanes pueden guardar su dine.ro, escriu desdenyosament

en

una d'aquestes ocasions el rei, d'Itàlia estant, a la seva muller
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la reina Maria. Sovint Catalunya demanà la seva tornada als
regnes ibèrics.
Dins els límits que el caràcter i la condensació de l'obra m'imposaven, vaig tractar un dia de definir en pocs mots la diferència
que hi bagué entre la política imperialista dels dos sobirans nostres qui més s'hi van distingir : «Pere I I I era català — deia —, estimava amb passió la seva terra, i no imaginava que cap altra pogués
ésser el centre del seu imperi; Alfons IV era castellà, no sentia cap
afecte envers Catalunya, i volia fer de Nàpols el centre del seu imperi.» (Història de Catalunya, curs mitjà, p. 84).
Aquests conceptes són susceptibles de vastos desenrotllaments.
Limitem-nos ací a assenyalar que els monarques catalans, en les
seves empreses dellà mar no perderen mai el contacte directe i personal amb llur terra. Pere el Gran, al cap d'un any d'haver partit
de Barcelona cap a les costes de Barbaria, i d'haver pres possessió
de Sicília, desembarcava a Cullera; Jaume I I , per a la conquesta de
Sardenya, tramet el seu fill l'infant Alfons; Pere I I I hi passa personalment (1354) per tal de sotmetre els rebels, però la seva absència
no és llarga; és l'infant Martí (1392) qui va a Sicília a fer-hi triomfar
els seus drets i els del seu fill; és aquest, Martí el Jove, qui va a Sardenya a lluitar contra els sards, sempre rebels.
En canvi, Alfons el Magnànim és absent de Catalunya la major
part del seu regnat. La seva primera absència dura més de tres
anys; la segona, més de vint-i-cinc; el regnat en conjunt en té més
de quaranta.
És en va que els seus reialmes, que la seva muller la reina Maria,
demanin tothora la seva tornada; és en va que seriosos problemes reclamin la seva presència. Nàpols el lliga, les seves ambicions
l'empenyen cap a Orient.
Tot per què1? Per separar, a la seva mort, el regne de
Nàpols, tan costosament adquirit, de la corona catalano-aragonesa, i deixar-lo al seu fill natural Ferran. Pere el Cerimoniós, qui
propugnava la política dita de reintegració, hauria obrat molt altrament. «És aquesta una altra profunda diferència — dèiem — de
l'esperit imperialista dels dos monarques.»
Observem, endemés, que els reis de la casa de Barcelona segueixen respecte a les expedicions llunyanes una política molt cautelosa.
És indubtable que la idea de senyorejar països de l'Imperi grec havia
abellit més d'un cop un Jaume I I o un Pere I I I . Els èxits de la
Companyia catalana, de primer, l'existència, després, dels ducats catalans d'Atenes i Neopàtria, la justificaven suficientment. Mai,
però, no van llançar-se de cap a l'empresa llunyana i dubtosa, mai
no en van fer la finalitat cabdal de llur política. E n els seus ma-
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neigs diplomàtics o militars, no van fer gaire més que aquell qui
posés una cistella al davall d'un arbre fruiter, per tal que si la fruita
en queia, caigués a dintre. Aixi caigueren, l'any 1377. dintre el
cistell parat per Pere 111, els ducats d'Atenes i Neopàtria. Llurs
mateixos habitants van oferir-li'n la sobirania, i el Cerimoniós no va
haver de fer altra cosa sinó dir que l'acceptava i nomenar el seu veguer general. 1 en realitat, tot el temps que depengueren de llur
sobirania, ni Pere I I I . ni Joan I , no van fer gaire cosa més. Ço que
fa escriure al professor Merriman en la seva obra Tlie rise of the
Spanish Empire ( I , 381) {una de les poques omissions que trobem
en la Bibliografia de Nicolau) : «Si hauria estat o no «política pràctica» de Pere haver provat de retenir-los (els ducats) en les circumstàncies que existien a la fi del segle xiv, és tota una altra qüestió.
Eren, després de tot, remots i isolats en mig d'estats hostils; endemés, puix que havien estat adquirits com accidentalment més que
per un esforç nacional organitzat regularment amb el suport del
govern pairal, hi havia una pèrdua relativament petita de prestigi
en el fet de deixar-los estar. Certament els monarques aragonesos
tenien en llurs mans un conjunt d'altres problemes de més gran importància i molt més pròxims al país, i mal podrien dissipar llurs
energies. Quan hom recorda fins a quin punt l'Imperi espanyol va
patir, en temps posteriors, de l'excessiva dispersió dels territoris que
el componien, hom és inclinat a aplaudir la restricció del monarca
qui refusà d'exhaurir els seus recursos en l'esforç per conservar un
domini tan remot.»
Observem, en canvi, quines són les empreses en les quals un
Pere I I I aboca totes les seves energies, i trobarem en primer terme
la guerra contra Castella; i aquesta guerra, com és sabut, tenia com
a finalitat suprema l'anexió de .Múrcia als regnes catalano-aragonesos. Trobarem també la guerra contra Jaume 111 de Mallorca, guerra injusta si es vol, però la finalitat de la qual, des d'un punt de
vista exclusivament polític, era evidentment raonable. Trobarem,
en fi, la guerra amb Gènova, enllaçada amb la lluita per Sardenya,
amb la guerra amb Castella i amb les rivalitats comercials. Quant a
la qüestió de Sicília, Pere I I I oportunament — diguem-ho reprenent
la imatge d'abans - va parar-hi una cistella, i la fruita — la corona
siciliana — va caure-hi, i va arreplegar-la el seu net Martí el Jove,
i després Martí l'Humà, i de bell nou passà a formar part. dels nostres
dominis.
El desig d'ensonyorir-se dels països de l'Imperi d'Orient no va
constituir, doncs, per als reis catalans una finalitat capital. Joan I
insinuà el seu propòsit d'anar personalment a Atenes, potser més
per dalit d'humanista que per ambiciona de conqueridor; però, de
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fet, no hi anà. Sembla que entre els projectes coratjosos de Martí
el Jove, rei de Sicília, hi havia el de restaurar els ducats catalans de
Grècia; de fet, però, durant els set anys del seu regnat, no va disposar cap expedició en aquest sentit. Sabem que el seu pare Martí
l'Humà va ésser en relacions andí l'emperador de Constantinoble
Manuel I I Paleòleg, però el bon rei Martí no era home per nodrir
grans somnis d'ambició. En el número anterior d'aquesta revista,
en la nostra crònica d'Història i Erudició, donàvem compte d'un
petit estudi de Constantí Marinescu. titulat Manuel I I l'ah'ologue et
ks Rois d*Aragón : Commenldire sur quatre lettres inèdites en latin,
exjicilii'f's pur la cliaiiceUeric hiizdiiliíic (tom X I del BulUiin de hi

Section hi.Hloriqw' de l'Acadèmia romanesa de Bucarest). Aquest
petit estudi, l'únic entre els relacionats amb la nostra història que
Nicolau no esmenta .de l'historiador romanès, l i hauria permès de
completar algun aspecte del capítol titulat «El darrer segle de Constantinoble». L'ambaixador Manuel Chrysoloras, portador de les relíquies demanades a l'emperador pel rei Martí, duia endemés i principalment la missió de recollir els subsidis destinats ala defensa contra les escomeses dels turcs.
Les relacions amb l'imperi bizantí van continuar durant el regnat
de Ferran d'Antequera, i les altres lletres publicades per Marinescu
ens en són testimoni. De la segona es pot deduir que Ferran havia
promès a Manuel I I de passar a Constantinoble amb un exèrcit de
croada; però tot fa creure que es tractava solament de paraules.
«Aquestes relacions de Manuel I I amb Martí l'Humà i Ferran d'Antequera - escrivíem en l'esmentada nota — ens fan comprendre millor la política d'Alfons el Magnànim.» Aquesta política fou facilitada en gran manera per la conquesta de Nàpols. Però, àdhuc posseint aquella base d'actuació més pròxima, era, en aquelles circumstàncies, destinada al fracàs, fins i tot si la mort del Magnànim no
hagués vingut a estroncar-la.
«Ni aquest té prou força ni l'altre prou esperit per continuar
l'obra d'Alfons», escriu Nicolau referint-se respectivament al seu fill
Ferran, qui el succeí en el regne de Nàpols, i al seu germà Joan I I ,
qui el succeí en els altres dominis. Cal convenir, però, que ni en
ambicions, ni en empenta, ni en destresa política, el germà petit no
era inferior al gran. Sols que totes elles l'empenyien cap a ponent.
Alfons apareixerà sempre als nostres ulls sota una llum molt més
favorable, no solament perquè moralment era molt superior al seu
germà, no solament perquè els malentesos i les topades que hi hagué
entre ell i el nostre poble no són res al costat de les suscitades per
Joan I I , sinó perquè, al cap i a la f i , la seva política exterior era de
tradició catalana i feta en col·laboració amb Catalunva. En canvi.
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la política de Joan I I fou una política cap a ponent, feta amb un
esperit completament ponentí. Cal convenir que allò que ell s'havia proposat fou aconseguit. 1 encara dura.

* **
Ultra totes les qualitats que l i han estat lloades, el llibre de
Nicolau d'Ohver té la preada qualitat de desvetllar innumerables
suggestions. Cada capítol, cada apartat, es pot dir que cada pàgina, invita a meditar-lo i a comentar-lo llargament. Ara algunes
de les seves dades i punts de vista ens han suggerit aquests comentaris. Tot llegint-lo, havíem pres múltiples notes, espigolades al
llarg de la narració. Crèiem poder-les utilitzar totes en aquest article: ni dos ni tres de la mateixa llargària no ens foren suficients. Renunciem, doncs, a utilitzar-les tot d'una. Tenim la seguretat que
més tard o més d'hora ho farem. El llibre d"En Nicolau és d'aquells
destinats a sorgir a cada pas en l'activitat de tots els qui es dediquin
a l'estudi del nostre passat. També molts dels seus lectors tornaran sovint cap a ell. Els hi duran la suggestió enlluernadora del
tema, l'exposició sapient i alhora assequible de Nicolau, el seu estil
clar i precís, i el sentit de dramatització de la història que ens ha
demostrat posseir.
FERRAN SOLDEVILA

El correu literari

L'espiritualitat dels noms

T

EMPS enrera, ja fa anys, llegírem els escrits — encesos i purs —
d'un egregi patriota estranger. D'aquella lectura, que va
ésser per a nosaltres alliçonadora i fecunda, en servem records íntims
que duraran tant com la llum del nostre seny. 1 de tots aquests
records, el més viu i el més clar, és el de l'explicació que el nostre autor
donava del gran fet espiritual de la resurrecció onomàstica.
Ell mostrava el cas de l'oblit en què ha anat caient, a través
dels segles, la significació idiomàtica dels noms donats a les persones
i a les poblacions, als accidents geogràfics i als llocs del paisatge.
Uns noms que, en llur origen, eren plens de sentit humà i terral,
" i sovint olorosos de poesia, havien esdevingut simples grumolls de
lletres, sons sense vida, fredes etiquetes posades damunt la còrpora
dels homes o damunt els bocins de terra... Els homes ja no sabien
la significació del nom que duien, ni la del nom del terrer que
trepitjaven. Els mots, desfigurats, estrafets, corromputs, ja no
deien res.
I quan aquesta pèrdua de vitalitat expressiva semblava definitiva, irreparable, heu-vos aquí que en mig dels fenòmens múltiples
del recobrament pairal, els noms morts i descompostos tornen a
prendre sentit i moviment, tornen a ésser vius; i tots aquests noms,
els dels homes i els de la t«rra, alcen aleshores un gran cor de veus
on la llengua vernàcula explica els orígens històrics d'una nissaga.
Qui no veu en aquest miracle l'obra de les forces dignificadorcs
que hi ha en l'ànima humana? Qui no s'adona de la significança
oprobiosa que té la corrupció general de l'onomàstica? Qui pot negar que la restauració de les formes autèntiques dels noms i els cognoms i la revalorització d'aquests mots és un dels imperatius cívics
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•que la corisriència col·lectiva i la cultura creen en els pobles? Per això
la restauració onomàstica ha estat un dels capítols de les restauracions
espirituals que a Europa hem vist.
Ens semblaria un home incomplet el qui no hagués sentit mai
la curiositat del propi cognom. Aquest so que s'identifica amb la
personalitat distinta de cadascú, que hem rebut dels pares i dels
avis, que ens ve de les llunyanies dels segles, què vol dir? H i ha
molts cognoms que tenen encara una viva i clara significació actual.
Diuen, sovint, quina era la condició o l'ofici d'un ascendent de moltes centúries enrera. La significança originària d'altres noms no és
tan clara, i aleshores té un interès íntim l'aclarir-la.
Us dieu Manent? Doncs sabreu que veniu d'una família de pagesos de remença, perquè els homes adscrits a la gleva eren anomenats matmiis, és a dir, gent que permamixia o romania a la terra que
conreava.
Us dieu Nualart? Doncs sabreu que un remot ascendent vostre
es deia Udalard, nom freqüent en l'època comtal de Catalunya. De
L'dalard os formà l'iilard. i de la incrustació al nom de la partícula
personal / i n . esdevinguda N ' davant vocal, ha sort it el Nualart cognom.
Us dieu Bertrana? Aquest nom, en si mateix, us semblarà inexpressiu. L'il·lustre autor de Proses bàrbares i de J o ! , en una de les
seves impressions rurals, «La figuera dels somnis», que formen part
del primer llibre, ens explica com, en mig d'un deixatament contemplatiu, repetia mentalment el seu nom, el sil labejava insistentment, i acabava per trobar-lo buit de tota significació. Tanmateix,
Bertrana vol dir també alguna cosa, és un mot que té la seva histò ria
interessant. Es segurament la forma femenina del nom Bertran, que
ha passat a cognom a través de la designació d'una casa o d'un mas.
Us dieu Bovira? Doncs sabreu que el vostre nom vol dir el
mateix que roureda, bosc o lloc de roures. I us explicareu els cognoms Boviralta i Rovirosa i els noms topogràfics La Bovira, Sarrovira. Scsrovin-s i Rovira Roja. I encara us adonat^ que Ruyra (la
vera pronúncia és Ruïra) i Bovira són originàriament un mateix
COgnom, que en la primera forma ha perdut la v.
Sovint els cognoms, com a mots vius,donen una lliçó als qui,
sortits d'un estament modest, pugen després amunt per la riquesa,
o pel talent, o pel coratge. Aquells qui, havent arribat a un estament
més alt, s'avergonyeixen del cognom que porten, mostren prou bé
que no tenen l'ànima dels selectes.
Quan conegueu tot el tresor històric, lèxic, topogràfic i ètnic
que hi ha en els noms de rius i muntanyes, de terres i de persones,
voldreu que aquests noms, que en gran part havien degenerat i haJO

146

ANTONI ROVIRA I VIRGILI

vien sofert adulteracions, tomin a llur vera i bella forma, a la forma
que els restitueix el sentit que havien perdut.
Trobem estrany que alguns estimats amics no vulguin veure
aquest aspecte de la qüestió. .Aquest aspecte és precisament el que
veuen — n'estem segurs — els qui ens llegeixen, el que ban vist, per
damunt de tot, els homes d'altres temps i altres llocs que s'ban
trobat davant d'un cas anàleg i Than resolt en el matéix sentit de
la nostra tesi, interpretada de vegades d"una faisó més radical i més
coactiva. Exposades les idees de cadascú en aquest punt, no cal
anar a una controvèrsia llarga. Tenim la convicció que el transcurs
dels anys ens donarà la raó plenament en l'aspecte pràctic del problema. No l i i ha cap raó vàlida per a justificar que a casa nostra
aquest problema es resolgui d'una manera essencialment diferent de
com s'ha resolt en els altres indrets.
En la significació idiomàtica dels noms i els cognoms, en
la coneixença de llur origen, hi ha l'element espiritual de l'onomàstica.Per això nosaltres, que no aprovem la persistència a usar
formes rebutjables, trobem perfectament lícit que aquells qui duguin
un cognom ridícul o lleig el modifiquin o el canviïn. L'onomàstica és
un mirall de la societat humana. A l costat dels noms daurats de
poesia o gustosos de rancior secular, hi ha els baixos renoms convertits en cognoms. IVr què una família ha de dur sempre damunt,
com un estigma, el renom grosser o vil que, potser mil anys enrera,
va ésser aplicat a un ancestre seu?
En aquesta qüestió, com en moltes altres, la tradició dolenta ha
d'ésser rebutjada, per antiga i per ininterrompuda que hagi estat.
Seria una concepció ben esquifida de l'onomàstica, aquella que
sols hi trobés un sistema de senyals per a distingir els homes. Per
aquest camí, hauríem d'aprovar aquella proposta del cèlebre federal
Rubaudonadeu, que volia aplicar als ciutadans, per a distingir-los
un per un, els números d'ordre correlatius.
No, no; l'onomàstica, quan la considerem, no pas en els casos
individuals, ans en el seu aspecte col·lectiu, social i ètnic, és més,
és molt més que una col·lecció de rètols per a distingir les persones
o un so especial que serveix per fer girar el cap o per reclam, com
en certes espècies zoològiques. En el conjunt de l'onomàstica i de
la toponomàstica hi ha els orígens històrics de la col·lectivitat.
S'ha dit que el sentit lèxic dels noms és prehistòric. Quina equivocació més greu! Els cognoms, en llur valor originari, són tot el
contrari de la prehistòria. Són la història, en el més noble sentit
del mot. I d'això en tenim un esplèndid exemple a casa nostra!
Quan el doctor Josep Balari va posar-se a estudiar els orígens dels
cognoms catalans, ben aviat va trobar-se davant del vast problema
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de la forínaciò històrica del nostre poble. I aquell estudi dels cognoms
que Balari havia començat, va convertir-se en la seva gran obra sobre
els orígens històrics de Catalunya.
La infestació general dels cognoms per grafies incorrectes i alienes, no té gran cosa a veure amb els casos particulars de deformació
espontània dels mots. Això últim és un problema individual. I el problema de què nosaltres parlem és el superior problema col·lectiu.
Les incorreccions gràfiques i fonètiques de centenars i milers de
cognoms són nafres crostisseres fetes damunt la carn humana per la
cremada d"un ferro roent.

II
Del català a l'italià
A L a Fiem Letteraria, de Milà, llegírem, no fa molt de temps
la primera nota crítica de VAntologia dei poeti caíalani contemporanei-

tria i traducció de Cesare Giardini i edició del «Baretti», de Torí,
Firmava la nota el Signor A. R. Ferrarin, qui demostra conèixer
la literatura catalana i la provençal, tant en els autors de l'Edat
mitjana com en els dels nostres dies. Els poetes catalans dels segles x i x i x x , vestits amb rica roba italiana per Giardini, poden ara
ésser coneguts, estudiats i gustats pels intel·lectuals i pel públic
italià.
Aquest resultat de coneixença i d'intercomunicació és, al nostre entendre, el millor i més desitjable resultat de l'Antologia de
poetes catalans que. ha estat editada a Itàlia. Amb lleialtat declarem que ens va plaure, en la nota critica que comentem, la sobrietat
ami) què parla de la nostra poesia i en general de la nostra literatura. No som dels qui cerquen, en la premsa estrangera, elogis
brillants,' ponderacions i falagueries. Fins direm que sentim una
certa angúnia quan un estranger complimentós aboca, pel broc ample, les lloances damunt les nostres coses o els nostres homes. La
fraseologia elogiosa amaga sovint la insinceritat o la indiferència.
Per això més ens estimem que, en passar els poetes catalans contemporanis del català a l'italià, siguin llegits i comentats amb interès
i serietat, que no pas que se'ls ompli d'adjectius encomiàstics, els
quals no asseguren l'admiració, ni tan sols la lectura.
La presentació que ha fet el Sig. Ferrarin de l'Antologia de Giardini, està considerablement influïda pelprejudici de la comunitat lin-
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güística i literària entre els provençals i els catalans, prejudici explicable
en un estranger i especialment en un italià. Les relacions ostentoses dels nostres poetes vuiteentistes amb els felibres, van fer nàixer
el malentès d'una relació originària entre les dues renaixences poètiques. Encara hi ha avui molta gent que mira el ressorgiment de
la poesia catalana com una conseqüència de l'obra del «Felibrige»,
i això que, ja fa cinquanta anys, Rubió i Ors va demostrar amb
convincents proves materials i cronològiques, que la nostra renaixença començà abans de la provençal, i que es passà algun temps
sense que els nous trobadors de l'un i de l'altre costat delsPireneus
es coneguessin i es tractessin. Com calia esperar, el paral·lel catalano-provençal del Sig. Ferrarin culmina en la invocació de r«Mní€o
dolcissinw i m m di lemosino» per a les dues llengües germanes. Ací ja
ens hem adonat de l'error que enclou l'anomenar llemosí el català.
L'escriptor italià remarca el fort contrast entre els respectius
processos de les dues renaixences : la provençal, exclusivament poètica, i la catalana, amplament lingüística i cultural. «Si avui— diu
— un hom fullegés una antologia de la lírica provençal moderna,
tindria la impressió de llegir els documents d'una literatura morta
i de temps llunyans.» Mentrestant, els catalans, segueix dient, han
tingut allò que ha mancat als provençals. «Han comprès — afegeix — que no n'hi ha prou amb la sola poesia, i que també són útils
per a aquest objecte els diccionaris, les gramàtiques, els llibres científics, les traduccions de clàssics estrangers, les enciclopèdies.»
A través de l'Antologia de Cesare Giardini, el crític de L a Fiem
Letleraria sent que la poesia catalana és «viva, actual i plena d'esdevenidor». Aquest elogi, alhora sobri i cordial, és de bon averany
per al llibre dels poetes catalans traslladats bellament a l'italià. En
la traducció de Giardini, la llengua italiana, ella que és tan
opulenta, sembla agradablement sorpresa del diàleg poètic amb la
seva germana llatina, la llengua cenyida i breu dels catalans.

I I I

L a "i" copulativa
Entre els benifets que podem esperar de la divulgació dels nostres clàssics, hi ha la millora i l'ennobliment del nostre llenguatge
literari. Tenim autors medievals que són totalment modèlics en
llur estil. D'altres, només són modèlics en part, al nostre entendre.
Un dels qui tenen només una qualitat normativa parcial, és Ramon
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.Muntaner. De ple, el seu estil, tan ric de gràcia, és difícilment i perillosament imitable.
Però algunes de les particularitats d'aquest
estil podrien ésser assimilades o adaptades pels nostres autors d'ara,
amb notable guany per a la prosa llur.
Una d'aquestes particularitats — que no és, tanmateix, exclusiva de Muntaner — consisteix en l'abundant ús de la conjunció copulativa, en el començament i en mig de la frase. Seria bo que els
escriptors dels nostres dies tornessin a l'amor predilecte d'aquesta
brevíssima conjunció, e abans, i avui. Davant el volum de VExpedició dels catalans a Orietxt, editat per «Els Nostres Clàssics» a cura
d'En Lluís Nicolau d'Olvver, nosaltres saludem aquesta bella lletra
petita que dóna encís, frescor, i sobretot claredat a la prosa.
La i copulativa serveix per dir les coses una després de l'altraEvita els entortolligaments, els incisos entravessats, els gerundis v i ciosos, les comes i els punts-i-comes repetits que esmicolen el paràgraf,
i altres receptes estilístiques de les quals convé no abusar.
Un dels defectes d'estil més lamentables és el de compondre
paràgrafs on les proposicions diverses van enganxades i encreuades,
com si tot es volgués dir alhora. Encara que la conjunció i porti
el nom de copulativa, té la virtut d'unir sense confondre, de coordinar sense barrejar. La contigüitat, establerta amb traça, és millor
en aquests casos que la Uaçada, massa susceptible d'esdevenir un nus
o un garbuix.
Amb la bella i copulativa, les proposicions i llurs parts s'agrupen i s'ordenen espaiosament, a certa distància. Cada cosa té el
lloc que l i pertoca, i es fuig dels embolics, que són sempre censurables i temibles, tant en matèria gramatical com en altres matèries
humanes.
Posem, com a exemple, la següent frase : «Tots els vianants han
de caminar per la dreta, procurant no aturar-se en els llocs estrets.»
La frase guanya molt en claredat i en elegància, si diem : «Tots els
vianants han de caminar per la dreta, i han de procurar no aturar-se
en els llocs estrets.»
H i ha idiomes que han manifestat tendències a l'entortolligament, perquè llurs escriptors han cregut que la prosa compacta,
curvilínia i complicada té més mèrit. Altres idiomes han estat més
amics de la simplicitat, la qual, si és bella, esdevé la millor forma
de bellesa. Generalment, els bons escriptors de totes les èpoques
han estat amics de la simplicitat estilística. Us heu fixat en el gran
ús de la conjunció et que fa Voltaire? Els excepcionals mèrits de
V oltaire com a estilista no els nega ningú. Ara mateix els de «L'Action
Prançaise» han publicat una nova edició dels seus famosos contes,
prologada per Jacques Bainville. Fixeu-vos, si us plau, en aquest
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fragment volterià : «Barcelone est un des plus beaux ports de TEurope, et le pays fourni tout pour la construction des navires...» A l
llenguatge català l i escau tant com al francès aquesta simple, clara
i neta manera de dir.
Per l'antiga e, per la moderna i , alcem nosaltres en aquest moment la nostra ploma, en senyal d'admiració i amistat.

IV
Dansa d'ombres
No us penseu pas, amics, que sota aquest titol h í hagi d'haver
un relat d'una visió fantàstica, fosca i paorosa. Ben al contrari:
la dansa d'ombres de què us volem parlar és una visió plena de veritat, de claror, de bellesa i de virtut sedant. És l'ombra dels ocells
en vol, damunt la terra del conreu.
La feixa és cavada, neta. E l rascle l'ha feta llisa. En la nit,
un ruixat lleuger l'ha regada per sobre. Després de la breu tempesta nocturna, el dia s'ha alçat ami) temps de calma. Esbandits,
tots els colors del camp i de la marina són més purs. E l
silenci i la quiet\id regnen en l'hora matinal.
Asseguts sobre una noble pedra vella— la .noblesa de les pedres
els ve de la vellúria — guaitem, silenciosos i quiets com l'ambient,
l'espai pla de la feixa. El sol, fort, ja ha eixugat la crosta humida
que s'havia format en la gleva remoguda. Una gran pau omple terra
i cel i mar, i ens entra dins de l'ànima. És aquell dolç'abalt iment
que us ve quan, davant una visió tranquil·la, no penseu en res.
No es mou la mar, tota blana. No es mou cap núvol ni cap
boira en el cel. No es mou, en el bocí de terra que guaitem, ni un
bri ni una fulla. En aquests moments, la distinció entre la natura
i l'home, entre el sentiment subjectiu i la realitat objectiva, es mig
esvaeix, i tenim la sensació vaga de la invasió del nostre esperit pel
món exterior, que s'esmuny suaument per les portes obertes del nostre jo, ànima endins; i a mesura que la invasió avança, el nostre jo
deixata en les coses... Cal el cop exterior o interior trucant a la porta
de la nostra percepció, perquè la reacció dels sentits desvetlli l'esperit humà i l i doni la consciència de la personalitat...
De sobte, en la superfície allisada i immòbil de la feixa, un gran
moviment s'inicia. Moviment incorpori, ingràvid. Són ombres que passen, rapidíssimes. Són ombres d'ocells. Les orenetes,
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•que havien cercat un recés i un sopluig en les hores fredes i plujoses
de la matinada, han comparegut, en volior nomhrosissima. E l nostre cap cot, decantat sobre la terra, no permet als nostres ulls
de veure-les. Però veiem llurs ombres. Les ombres dansen davant
nostre, en aquella esplanada interina que el braç del pagès deixà
feta la tarda abans.
Dansa d'ombres en la radiant claror del bon mati. Tota la complicada geometria del vol de les orenetes es projecta sobre la pantalla
terrestre. Corbes i arabescos, tombs, batecs d'ales, trets de sageta
viva : tots els moviments hi deixen llur ombra com un traçat immaterial.
H i deixen llur ombra, diem. Però juraríem que aquestes ombres
no són ombres fugisseres. Juraríem' que el complicat teixit format per
les Unies del vol — fils d'ombra tènue — resta en la feixa, com un
dibtúx en el gravat . Juraríem que aquestes ombres d'ocell tenen
existència pròpia. Els nostres ulls humans no veuen ja Tombra quan
l'ocell ha passat. Però estem segurs que si un esguard més fi que
el de l'home, un esguard capaç de veure totes les coses que verament existeixen, guaités la terra, hi veuria un bellíssim dibuix d'ombres en moviment, que han teixit, tot dansant, les gentils teixi•dores del cel.
•
AXTMM ROVIRA I V l h ' C I U

Arquitectura neo-catalana (1)

Quan feu via des de Barcelona per l'ondulada plana catalana,
cap aTinterior, un castell surt poc a poc de la terra vermella, amb
dents i marlets i torrelles, negre i asprós, dreçant-se anguniosament
en el camp fecund. És el Montsalvat, que s'anomena avui Montserrat, la muntanya dentada. La llegenda de l'Edat mitjana refereix que Sant Gral, Sang Reial, la legítima sang del Redemptor hi
és conservada; és només amb dificultat que l'esgarriat hi pot trobar
el seu camí.
Us hi apropeu. La terra rogenca està puntejada d'oliverets
verds i primaverals, finament desdibuixada de pins, ornada d'ací i
d'allà amb un cirerer florit. En terrasses escalonades s'aixeca la
muntanya, illa alta, negra, coronada de torres estranyes. És potser
un fort construït per uns gegants de l'antigor en aquesta plana rojal
La nostra terra sembla que s'acabi ací. La muntanya s'aixeca com
un miracle en el país dels homes.
Per rovines argiloses, molt avall, el Llobregat s'aplana el camí.
Feu via cap amunt per camí de roca, sota murs grisos, alçats com
columnes, llisos, apretats estretament l'un a l'altre. De les clivelles pengen flors d'un groc daurat. Les herbes que creixen ací tenen
virtut curativa.
Sobtadament us trobeu davant d'edificis. Dins uns arbres de
pedra d'un món primitiu s'han forjat cases que gairebé no podeu
respirar, que el sol no les pot tocar mai. Caps de bèsties, rostres
( i ) Aquest treball d'Emili Lucka forma part de l'obra «La civilització i les belleses
d]Espanva». que està a punt de veure la l l u m . El r e p r o d u ï m en les nostres p à gines a títo| documentari. Es inieressantlssim de conèixer el concepte que Lucka s'ha.
format de l'arquitectura neo-catalana. La mort recent de Gaudí encara d ó n a major actualitat al tema. Per la nostra pari. hem de remarcar que l'autor cau en diverses confusionsde nomenclatura i en alguns errors de fet. Tanmateix, es tracta d'un article suggestiu,
escrit amb gran vigoria d'estil, i sens dubte sincer.
Demés, creiem que pot ésser molt útil als catalans — arquitectes o no — el saber
q u è pensen els estrangers de la nostra arquitectura c o n t e m p o r à n i a . — N . de la D .
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humans, grops, edificis estan col·locats en cercle, erms i feréstecs,
per damunt de l'església i del convent. Divendres Sant. E l Divendres Sant, Parsifal petjà el Montsalvat. Fa tanta foscor en l'església, que heu d'avançar a les palpentes, pas per pas; cap ciri no està
encès a l'altar major, només un davant el llibre del sacerdot, que
canta les pregàries en to gregorià; ressonància d'un cor invisible.
Poc a poc us fixeu que l'església està plena de fidels, alguns tenen
a la mà esquerra una candela encesa, els llums dansen tètricamcnt
entorn d'ombres humanes; una munió oscil·la pàl·lidament; monjos
que s'apreten. Tothom cau de genolls. Felip I I va fer acabar aquesta
església, el més obscur de tots els reis que, si és vera la tradició, matà
el seu fill. Son esperit està sospès dalt en la foscor, reviu en aquests
cants negres. Sobre Faltar major es dreça, invisible, la imatge de
la Verge que pintà 1 "evangelista Lluc; Ignasi de Loyola hi penjà la
seva espasa de cavaller, donà el seu vestit, a un captaire, corprès del
poder de la muntanya, per a seguir vivint com a monjo.
Sortiu fora, pugeu amunt poc a poc dins el món encantat d'aquesta muntanya, desigual de totes les muntanyes de la terra. Cúpules
altes, negres, es drecen al costat l'una de l'altra; sota, un onejar
de boira grisa. I sobtadament us veieu arrabaçat de la terra, sol
prop de les potències negres, res més sinó el gris (Tahaix que no arribeu a travessar. Un camí estret s'enfila entre les parets, un gegant
de pedra hi està assegut, estirant el braç. Salamàndries s'han juntat
tot creixent, escanyant-se. Una roca torrejada, globulosa, recorda
les esfinxs egipcianes,i a una figura erigida molt amunt, completament inexplicable, que sembla tremolar interiorment de ràbia ofegada, li diuen Cavall. É s un cavall? No ho sé. Camineu sense
sol, voltat de dimonis.
I després un verd calmat, profund, sucós, flors que creixen en
abismes, arbres amples, plens; topeu amb una ermita deserta.
Ja vaig pujar dalt d'aquesta muntanya una vegada, em vaig
quedar dalt del seu cim, vaig veure un espectacle inesperat, com mai
en els Alps. A tot arreu s'estén la plana quasi infinidament llunyana, en la clara llum translúcida del Sud. I el país envermellit de
sol s'anima amb un joc d'ombres fantàstiques com no sorgeixen enlloc — ombres de la muntanya, dels seus turons i caps i membres
estesos. Serpegen una sobre l'altre, adés clares, adés enfosquides,
s'entortolliguen, semblen reverberar-se. Lluny, al Nord, la serra
argentada dels Pireneus, veritables muntanyes aquestes, muntanyes
humanes; i a l'Est lluu la mar. Però ací on soc jo, és un món
«d'enllà».
Això va ésser fa quinze anys; avui vaig errant per les tenebres,
dopant amb fantasmes. Sentiu el lloc embruixat.
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II
La gent del poble viu despreocupada de l'estranger, no sap res
del temps que passa rodolant ; com a l'Edat mitjana, hi va en romiatge per a deixar-se commoure per aquest primitiu món de gegants,
per a agenollar-se davant el santuari i oferir un present consagrat.
H i ha xicots, d'aquests que van pujar-hi amb els seus pares, que ja
no s'en poden treure més la sotragada del cor, i dins aquests caràcters, fecundats pel producte més estrany de la Naturalesa, va
nàixer, a ells sols en el nostre temps, una íorma estranya del construir
humà: l'estil neo-català. Quan hom veu el Montserrat de lluny, per
exemple des del Tibidabo, que domina Barcelona, llavors apareix com
un castell de l'Edat mitjana, ample, col·locat ofensivament en el pacífic pais. Però si camineu per les seves dotades, es torna viu, sentiu com allò comença a respirar i a moure's. Tot està transformat
completament llavors : no hi ha més verticals i horitzontals, caires
i dents asproses; tot està arrodonit, llis, quasi lliscant, esquerdós
com pell d'elefant, com han estat els monstres de l'antigor. El
que anomenem natura morta - calç, mica, gneiss, pissarra, argila,
conglomerat concentrat, — això està ací embruixat , vivament corprès.
La força que surt d'aquesta muntanya, penso jo, ha copsat
l'ànima dels artistes de la ciutat de Barcelona, i ells començaren a
deixar d'ésser obedients a les lleis de la pedra com han estat des
de sempre els arquitectes d'Europa (l'índia potser construeix altrament); els va pujar una visió: que una cosa no ha d'ésser construïda
amb escaire, Uivell d'aigua i regla, que res no obliga a posar de costat
pisos en angles aguts o obtusos, que no cal edificar llamborda sobre
llamborda ami) l'escaire, que hom no ha de tancar teulats i sostres
amb plans, portades i cúpules; han provat d'alliberar l'arquitectura
del compàs, de la mida i de la regla,i de crear, eixint de llur fantasia, construccions que estiguin emplenades de la vida orgànica, de
la vida de les plantes i una mica dels animals, formacions dinàmicament sospeses, gairebé anhelants, no pas descansant peresosamont
en blocs tallats angulosament o bé en piràmide o torre, o estilitzats en cons o el·lipsoides. Aquest estil vol apropar l'art de
l'espai, l'arquitectura, a la naturalesa viva, vol deixar sospitar en
un edifici construït de mà d'home el món de les plantes. Els homes
han de viure en cases orgànicament crescudes, en un arbre potser,
no pas en cubus o paral lepípedes.
Aquesta idea és fantàstica del
tot, i el que en resulta ho és més encara — la muntanya sagrada dels
catalans els en ha donat el coratge, el Montserrat, que no és pas
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tampoc una muntanya com són les muntanyes, sinó un'ésser respirant.
, •
Comparat amb estereometria, el món orgànic és lliure de les
regles immutables de l'espai, però segueix tanmateix les seves pròpies lleis de la creixença i de la forma. Semblaria llavors possible
que un estil constructiu d'aquests es pogués incorporar més lliurement dins uns jardins, i realment el nou parc urbà de Barcelona
que es diu Parc Güell (i està tancat al públic) mostra a bastament
bé com s'uneixen vegetació i construcció, com desitjaria créixer l'arquitectura fins al mig del regne vegetal. Ací hi ha arcades i grutes
de pedra natural, que semblen haver sortit de la terra, estalactites
baixen a terra, pitxells semblen formats per la naturalesa com flors
seves. Un basilisc blau-verd de majòlica té gust de broma artística.
I tot això no vol ésser arquitectura, ans bé decoració hortal.
La construcció més sorprenent, però, del parc és una gran nau de
temple, la teulada sostinguda per columnes que mostren amb evidència llur relació amb troncs de palmera i al·ludeixen prou a columnes egípcies. Aquesta teulada no és plana, és com qui diu inconstant com un organisme, balanceja ondulosament amunt i avall i és,
igual que les columnes — i quasi tot ací — incrustada amb rajoles
blanques i blaves, els coneguts azukjos (que provenen dels alarbs).
Aquest embolic virolat contribueix per la seva part a la il·lusió de
l'orgànic, flueix dins el món brillant de les flors. H i ha dues casetes,
les teulades de les quals, de majòlica virolada, sembla com si estiguessin enllardades amb cactus, i els jardins tornen a ésser una
mica estilitzats; palmers-ventalls s'estenen en files dretes. Així Naturalesa i Art s'apropen l'una a l'altre ben estranyament en un conjunt exòtic.
Un gran nombre de cases d'habitació i alguns edificis públics
segueixen l'estil nou, que colora la imatge urbana i diferencia característicament Barcelona, veritable gran ciutat moderna amb empentes de gent, lletjos anuncis lluminosos i metro, d'altres ciutats
noves. Les construccions aquestes, amés, no s'assemblen pas molt,
fan veure una forta fantasia; algunes volen, evidentment, fer
il·lusió de més originalitat que la que tenen per llur part.
El
caràcter voluntàriament escampat, caòticament desgavellat—que
és un tret típic d'Espanya, no solament de Catalunya, des de l'Edat
•nitjana fins avui — en una forma provincial característica surt
una vegada més a la superfície. Cap façana no vol sotmetre's
a la línia dreta, la superfície plana bufa, surt brollant, pastosa, s'assembla a un pastís, recorda un tronc d'arbre, un boscam, una soca
de coral, però no pas una paret. Balcons creixen com bolets d'un arbre, una façana està coberta and) brolladures de bronze o amb eura o
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molsa. La columna molt curta, espessa, que fa oscil·lar la seva càrrega,
sense capitell ni límits precisos, es repeteix amb monuments també,
on la roca es pot traduir fàcilment en arquitectura i forma humana. Tot això és estrany, sovint excitadament nou. Cap línia, cap
forma perdurable no es deixa determinar — aquesta arquitectura no
és pas «música glaçada» (segons la paraula coneguda); ha ultrapassat
el punt zero i s'escorre en formacions inesperades. S'hi deixa notar
un contacte de principi, no pas amb les formes, sinó amb l'esperit
de l'art moresc : rantipatia contra la pedra permanent en la seva
fredor profunda, la voluntat de desfer la matèria dins el fantàstic.
Es podria pensar encara un pas més enllà : una casa que compliria
el que hom pressent : no pas descansant — malgrat tots els seus
embulls, descansa tanmateix en el seu fonament — sinó induïda al
balanceig, una construcció de pals i d'anells metàl·lics, que s'inclina
d'ací i d'allà ami) juntures d'acer, que tremola al vent, sospesa com
un vaixell. Llavors els homes no viurien més en les creacions rígides que anomenem cases, sinó dins una mena de «fluid-vivents.
No és rar que una cosa concebuda evidentment amb personalitat
i geni, esdevingui albir pur. Passa que una gran idea és ràpidament
exagerada pels seus «concaminants» i deformada fins a la caricatura. Els amanerats de la nova escola han refusat tota llei d'unitat, menyspreen estàtica, geometria i estil històric, i edifiquen
en l'aire, sense pla i amb infinida mancança de gust. Van comprendre el negatiu de la idea : ageometria; però el sentiment més
profund per quelcom d'orgànic, el qual hauria de substituir allòr
és el que manca. Aquest estil «neo-català» ha pujat a una admirable
altura de mal gust amb l'edifici de l'Escola de Música de Barcelona,
el qual s'esborra, en anarquia completa de les formes del construir,
en decoració que no n'és cap, i que s'assembla més bé a una
barraca per a bufonades que a una casa duradora. Una construcció de rajoles està empaliada amb cent füteses virolades, columnetes balancegen en l'aire, porten alguna cosa de pedra que sembla
un fanal; ací hi ha ornaments de majòlica, bustos, mosaics de tota
mena, finestres i diverses excrescències que no saps ben bé com anomenar. La casa ocupa el xamfrà de dos carrers que no deixen als
seus dos fronts cap espai per desplegar-se; damunt del cantó del
carrer, un feixuc agrupament de pedra està enganxat al mur, una
quantitat de figures barrejades en doina—les quals en si potser no
serien dolentes, però no troben absolutament cap lloc ací — et creus
que t'hauran de caure sobre el cap. Bon poc clar també és el que
aquest cavaller cuirassat amb bandera i espasa, el qual cimeja
el grup, ha de significar per una Acadèmia de Música. Però potser
no ho vaig arribar a encertar.
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La cosa s'anomena «Orfeó Català», però no és (com s'ha de creure
necessàriament) un Orfeó que pertany a un Senyor Català (un nom
freqüent), sinó una seriosa escola de música. Car els catalans (que
no pertanyen al grup celto-ibèric, ans al provençal-balear, i viuen en
el recó nord-est d'Espanya) són l'element musical dins l'Espanya
estranyament amusical, es creuen en tots respectes «moderns» i
menyspreen el caràcter conservatiu castellà. Veneren la música alemanya, la italiana menys, ella que de costum dóna el to a tot arreu
del país; a Barcelona es pot sentir la Passió de Sant Mateu, i fa poc
va sortir r«Anell dels Nibelungs» en traducció catalana. Els bustos
de Bach, de Beethoven, de Wagner, ornen la façana de la nova Acadèmia de Música (el quart cap no el vaig reconèixer) i un últim lloc
ha quedat buit, aparentment per al vinent mestre català — puix que
malgrat llur amor a la música no han produït res fins ara.
L'estil neo-català queda reduït a Barcelona i els seus voltants;
només vaig veure a Madrid una casa particular (xamfrà carrer Ferran V I i Campoamor), que ben mirat està concebuda xurrigueresca,
però les formes barroques s'estenen i aspiren amb esperit català a
formacions vegetals. Dalt del Montserrat es va edificar últimament
un Mont del Calvari amb estàtues de marbre nobles, Íntimament
sentides i no deformades del tot. Aquesta i algunes altres escultures disseminades em fan creure que no és pas en l'arquitectura, ans
en la plàstica, que la força de l'art català s'evidenciarà plenament
algun dia.
L'obra més forta, però, d'aquest estil és l'encara inacabada església de la Sagrada Família. Gaudí és el nom del seu mestre, i ell,
amb tota consciència, va deixar al gòtic la influència decisiva en la
seva construcció. Hom s'espanta quan s'acosta a aquell ermàs de
pedra, que no està tancat encara i s'esbadella quasi com un monstre
amb els flancs esquerdats. Està posat sobre un camp rònec, al mig
de grans cases de lloguer que ensenyen llur dors de rajola roja, en
un raval encara inacabat de Barcelona. Tot l'indret té quelcom de
confós, quasi delirant, con] arrabaçat d'un mal somni. Els esquelets de torres s'assemblen a xemeneies de fàbrica o farcells de barres
de ferro reblades l'una a l'altra. Eixint del sòl gòtic, tot continua
formant excrescències fantàstiques, el món de les muntanyes i de
les plantes està posat a la seva base com a idea reguladora.
Ací
en una pilastra creix una formació arbòria amb nusos i enfonsaments,
duu a la punta quelcom que sembla una flama de sacrifici, o potser
tal vegada una pinya o un pinacle gòtic. Ben mirat, d'acabat només hi ha el front davanter sota les seves torres (hom s'estranya que
no caiguin) i després una ala de la casa; és difícil de representar-se en
«1 fons com haurà d'ésser, però hi ha ací dins quelcom de violenta-
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ment agullonejant, i la pia llista col·lectriu, que reprodueix la benedicció de més d'un papa. diu justament : «Ciutats sense cases de Déu
són impossibles i també generacions sense esglésies. Una generació
que no vulgués construir la seva església es deslligaria de Déu.»
Aquest pensament aparentment ha de combatre la fàcil objecció que
no és precisament cosa del nostre temps el construir esglésies colossals, tan poques perspectives que tenim d'atényer el passat en aquest
punt.
El front principal és ben bé la cosa més embolicada que es pot
trobar en un edifici tan alt d'estil : els tres pòrtics són edificats com
tres grutes, estalactites en baixen i plantes embullades hi brollen
com incrustades.
jNo és esperit nòrdic això, el qual, arribat una vegada ja a l'expressió artística més sublim, prengué la vida en el gòtic? Si no
nòrdic, és parent del nòrdic, per la seva confusió, el seu amor
a la naturalesa, el seu somniar místic. Amb aquestes exageracions
hom sent fortament que el pinacle gòtic, el cranc i la flor de creu
gòtica han d'haver eixit de formes de la naturalesa. En les grutes
dels pòrtics viuen gent i tota mena d'animals, hi ha dracs i basiliscof) com a gàrgoles, que no són, però, com en l'art romànico-gòtic
estilitzats amb la idea de l'edifici total, sinó que ixen Uengotejant
de llurs grutes com batracians fabulosos. Un caos d'animals,,
flors i arbustos s'agrumollen, tot està en un estat febrós, mig fluid,
ni del tot naturalesa, ni del tot plàstica; hom pressent amb aquest
front, i amb l'església sencera, que un esperit fantàstic, parent del
gòtic, hi regna desenfrenadament. No h i ha res que desvetlli directament el record del món formal del Montserrat, i hom creu amb tot
tornar a trobar-hi les esgarrifances d'aquella malesa que reberen en
l'ànima d'un artista una forma nova. E l tot és un somni salvatgi —
però potser un somni genial—, per molts que el superin pel sentit de
l'espai i la claredat de les proporcions.
La cripta, que no es pot veure, està acabada; és, segons la il·lustració, gòtica modernitzada, sense cap particularitat.
No menys fantàstica que l'església de la Sagrada Família és
aquesta que es troba sobre la muntanya vorera del Tibidabo, inacabada també i que difícilment es pot copsar del tot en un sol esguard;
i el pòrtic torna a ésser com si diguéssim estalagmita gòtica. A l
damunt de l'altar major regna la Madona amb l'Infant; el seii mantell es desplega als dos costats en \in caragolament de fulles, i un
Sant Jordi de doble estatura té les mans plegades entre dues columnes
imitant troncs de palmers. Però aquestes figures es troben lligades
tanmateix per un baldaquí gòtic per damunt del cap dels qui preguen.
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I I I
Les formes salvatges del Montserrat, que no semblen pedra sinó
monstres de l'antigor, s'han impregnat tan fortament — al meu entendre almenys — en l'ànima dels artistes catalans, que ells crearen
llur art novell sota l'encís d'aquelles visions. E l Montserrat era de
tot temps el sagrari del país; casats de nou pugen cap a laMoreneta,
els nens hi són portats; en el Museu de Barcelona la reina dels cels
estén el seu mantell damunt de la muntanya marmòria.
A més, però, d'aquest corrent difícil de comprendre i purament
sentimental — no he vist imitacions pròpies de les formes del Montserrat—, l'arquitectura catalana es remunta, sense el menor dubte,
històricament en el sentit corrent, a mantes influències anteriors.
L'element moresc ha estat anomenat ja, apareixent especialment en
les decoracions virolades i en el jocós dels edificis profans. Més definit en esglésies : el gòtic. No es pot tampoc desconèixer la influència del barroc; fronts corbats, espessament ornats amb miradors i
'obres figuratives, no l i són estranyes. Hom pot dir que tot allò
que en el passat espanyol ha estat inclàssic, més fantàstic que clar,
ha enviat les seves forces a l'art novell de Barcelona.
L'última forma que el barroc i el rococó prengueren a Espanya
és l'estil de Churriguora (1050-1723), i el seu esperit és el que obra
amb més força dins l'art novell català.
Amb Churriguera el
caient nacional per l'embolicat i irrefrenat va arribar al cim; les
seves construccions s'esvaïen en una ornamentació fantasiosa, completament inarquitectònica i antiarquitectònica. Un exemple moderat és la façana del palau que pertany al marquès de Dos Aguas
a València : desapareix completament sota ornamentació figural, té
aire d'un bastidor pintat de teatre, però no està pintat, sinó realment
repujat. A això s'ajunten finestres enreixades amb massa riquesa i
els balcons sobreeixints que dissolen el frontis.
En la Cartoixa de Granada el principi de la superdecoració és
perfet. Ja no es distingeix cap mur, cap c olumna, cap pilastra, cap
« oberta, només obra de figures i d'entortolligaments. H i ha també
esglésies barroques alemanyes que gairebé ja no volen produir impressió arquitectònica, pintoresca només; en l'estil xurrigueresc, però,
tot el sòlid està principalment amollit en un pampalluguejar i espurnejar, cada trocet virolat, dorat, incrustat amb argent, mareperla. marbre de color i pedres precioses d'imitació. De lloc quiet,
lliure de decoració, no n'hi ha; allò flueix i escumeja davant dels
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ulls que ja no podeu retenir cap línia. H i ha imatges posades dins
un marc tan ample, tan sobrealmndosament decorat, que és aquest
que es veu, i solament després la imatge humil al mig. El delit de
l'esperit espanyol pel tèrbol, pel salvatge, pel caòtic, que va ésser
afavorit una vegada més el en barroc tardà per l'afecte general del
temps, celebra aci una gran festa.
Sense cap dubte aquest rococó espanyol està afectat per les construccions de l'Alhambra, de les quals la tendència és dissoldre la
realitat en un joc de formes ornamentals, sense transcendència ni
direcció. Però allò que diferencia fonamentalment el net dels sentiments artístics d'Europa i aquest esperit oriental és : la forma
no està rebutjada i negada, ni combatuda hostilmeut ; adés està menada dins un món joglarcsc, adés està voltada de fanl asmes dansants,
però-perdura com a forma, perquè ho és realment. Que sigui
corbada la columna, tanmateix queda columna portant un feix, i
no arriba a ésser un joc xorc d'òmaïQffltts; per molt que una pilastra estigui amagada amb la decoració, tan mateix queda pilastra en
•el smtit de la paraula. Sobretot, però, la forma de l'home no és
mai retorçada o arreconada, està ordenada dins l'arquitectura : ha
de fosquejar en nínxols, reflectida al mig de paraments i de guspirejaments; però hi és, no la canvia l'estilització, queda forma de .
l'home com la coneixem.
El característic d'aquest art és que no vol, com el rococó d'altres
països, únicament paramentar i ornamentejar, ans bé conforme ami)
el caràcter espanyol, desvarieja religiosament. És una estranya
religió d'alcova, de la qual 'es podrien tal vegada trobar analogies en
els altres països també; però reflectida completament en forma artrítica ho és només en l'estil de Churriguera.
Car el voler d'aquest barroc espanyol tardà és encara el voler
del gòtic de crear un món «d'enllà» pels mitjans de l'art.
Es clar que aquell altre món no és ja el regne de Déu eixit de
la força fervorosa de l'ànima. La gran força creadora està substituïda per arts màgiques, i no està rebutjat tampoc l'encens per tal
que ajudi a la il·lusió. El món de Churriguera és el món de les
catedrals gòtiques, com els sants pintats, magníficament vestits, i
amb perruca de les esglésies espanyoles d'aspra figura gòtica. L'espai està descompost per pampallugues, i així sens dubte hom destrueix el sòlid-terrenal, el precís (que segons el judici d'aquesta esfera de sentiments no pot ésser religiós); el supra-terrestre, però, està
produit polèmicament en certa manera, per la dissolució de tot el
senzill-clar dins el parpellejar i el guspirejar, i per habilitats de perspectiva.
Tot cl que he exposat són observacions i consideracions perso-
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nals; no sé, dubto, així mateix, si els arquitectes de Barcelona (dels
quals no conec els noms) ho acceptarien. Em sembla, però, que en
aquestes construccions de l'estil neo-català, el caràcter secret no solament de Catalunya, sinó de tota Espanya, es manifesta una vegada
més : l'enemistat contra tota regla, contra el clàssic en qualsevol
forma, la tendència al salvatge, al caòtic, a l'aventurer, a l'increïble:
l'ànima del Don Quixot que permaneix viva a través segles i no es mor.
El gòtic espanyol, el barroc espanyol que culmina amb Churriguera, l'esperit extàtic, que és, però, secretament favorable al fantàstic dels sarraïns, que viu en els somniadors, místics, visionaris i
inquisidors — tot això ha tornat a despertar-se ací, prop de la frontera d'Espanya, fidel a l'antiga fervor espanyola, fidel a l'antiga
església, i beneït d'amagat per la muntanya enigmàtica que domina
el país.
EMILI LUCKA
(Trad. Ricard Walter)

ii

Poetes russos de la Revolució

La Revolució socialista del 1917, que havia <le traustornuir la
Rússia fins als mateixos fonaments, no podia, tanmateix, passar per
damunt de la literatura del pais sense produir-hi proporcionats efectes. Amb la caiguda violenta de Tantic règim, les velles formes literàries usades, els preceptes estètics fins aleshores receptats, les filosofies elaborades fins a la vigilia, àdhuc l'estil fins al darrer moment
mantingut, tot tenia de caure amb terrabastall ni més ni menys
que un encastellament inútil. El nou esplet de vida, brutal, ensuperbit . inexorable, tenia de brotar obrint-se pas i enderrocant-ho tot.
I és d'aquesta manifestació novella de Tànima russa a través les lletres que, en aquestes pàgines, pretenem tractar.
No és cosa gens fàcil, encara a hores d'ara, el reeixir ni tan sols
mitjanament, en un estudi d'aquesta naturalesa. Hom manca,
àdhuc en rus, dels materials necessaris per a un treball una mica
seriós. Davant l'interès, amb tot, que qualsevol esforç intentat —
per esquemàtic i incomplet que resulti — pot presentar per a Catalunya, ens decidim a posar davant del lector les dades que seguiran.
Abans de passar, però, a estatuir aquestes, serà bo que fem,
baldament no sigui més que a vol de ploma, una lleugera exposició
del fet de la nova literatura russa i , concretament, de la poesia diversa nascuda de la Revolució.

* **
És comú de tots els trasbalsaments revolucionaris el produir en
la literatura un capgirell entre la preponderància de la prosa i de
la poesia. Bon punt l'ànima individual d'un ésser o l'ànima col·lectiva d'un poble passen tribulacions, l'instint natural i espontani és
el de cantar. Quan hi ha fam a les cases i la sang es vessa pels
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carrers, quan al pit hi cova l'odi i l'angoixa estrangula els esperits,
quan l'ideal de nova vida viu dintre el setge de la Mort, és únicament el cor qui amb udols de fera pot queixar-se, fent-ho encara
rítmicament a la mesura dels batecs. Més tard, quan l'onada revolucionària s'hagi apaivagat, el cervell ja vindrà, plasmant la prosa,
a calmar les incessants apel·lacions de la memòria. Per expressar
els anhels, desesperats o optimistes, dels moments tràgics de la Revolució, l'ànima de l'home sent la necessitat apremiant de la poesia.
Per cantar les angoixes o les gaubances del record hom es passa de
la prosa. L'ordre etern de les coses innúmeres respon invariable a
tot moment.
Així queda explicada la preponderància de la poesia russa damunt la prosa, des de la Revolució.
* * *
Quan els bolxevics prengueren el poder, en l'octubre del 1917, i
per primera vegada pel cel de totes les Rússies va voleiar la bandera
roja del comunisme, no es marcà la victòria d'un grup de revolucionaris o sediciosos que havia pretès canviar l'hegemonia determinada
d'una política o quelcom fragmentari igual. No. El triomf del monograma de la falç i el martell enllaçats dintre una estrella roja de
cinc puntes, era l'aplicació de tot un nou ordre de vida, era el triomf
de tot un sistema filosòfic. Així es raona que la Revolució russa,
que per comès natural havia d'anar, en la literatura, a operar totes
aquelles transformacions que s'originen de tota revolució, ho fes
encara majorment i en forma radicalíssima. La pruïja d'aquells
revolucionaris que, fidels a Marx, predicaven la seva doctrina per
l'acció, era la de destruir, tant com el burgès mateix, l'ànima burgesa.
La Revolució del 1917 no occia solament els homes, anava a les idees.
1 la intel·lectualitat russa, la intellighentsia de classe, destinada fatalment—en la teoria bolxevista — a ésser un instrument de les classes adinerades, s'havia de veure, per força, bandejada amb tot el
seu bagatge de cultura, enllà el confí. I mentre en la pàtria es performava la gran renovació que ells, amb menys oportunitat que els
estrangers mateixos, no podrien mai comprendre, no els restava
altre camí que el venir-s'en a París a produir, vora la llàntia tremolosa de l'enyorança, les darreres estructuracions d'aquella formidable prosa russa plena de panorames llòbregs i desolats, farcida de
(•asos patològics esveradors, i alimentada d'ànimes caigudes sota el
pes del fatalisme o dintre les grapes de la superstició (1).
(I ) Meni re n Ri'i.ssia Do.sl·nií·vski ha esdi-vinnut incomprcnsibl.', n-sta i n s t a l · l a '
I Paria tot el m o v i m e n t l i t e r a r i de la R ú s s i a «l'aliir. T a l com hi ha una RYissia dels
Blancs i una Ui'issia dels Rojos, hi ha una l i t e r a t u r a blanca i una l i t e r a t u r a r o j a .
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Destriats els camps dels que componien aquesta intellighenlsia
privilegiada, obligat cada intel·lectual a decantar-se del costat que
fos, la Revolució es trobà patrocinant l'extrema esquerra do les lletres, i aleshores vingué el moment dels renovadors, dels cantors
incultes de la Revolució, dels poetes retribuïts, dels demagogs oficials, dels espontanis, dels obrers, dels soldats, dels pagesos.
A continuació, doncs, sense massa valoració correlativa exigible, anirem enumerant, separadament, els principals poetes dels
tants i tantíssims que la Revolució russa ha revelat o ha donat motiu
de major glòria (1).

Alexandre Blok
Alexandre Blok nasqué l'any 1880 a Varsòvia, on el seu pare
ensenyava lletres a la Universitat; morí l ' l i d'agost dol 1922 a Petrograd.
Genial poeta simbolista, Blok. amb el seu immortal poema «Els
Dotze», és la primera veu de la Revolució.
«Els Dotze», que ha estat traduït a totes les llengües, és un poe ma
breu, de dotze cants, que produeix veritable sensació. És una mena
d'aiguafort de les gestes revolucionàries de dotze guàrdies rojos. A
llur pas pels carrers «negres de nit i blancs de neu» de Petrograd, els
revolucionaris es baten, beuen, roben, assassinen, blasfemeu, apos
trofeu a tothom...
Troben una vella:
...com una o c »
que travcssii un munt de neu a m b esforç.
—Oh! Santíswima D o n a de la Joia!
E l s bolxevics volen ma mort!

Troben un home de lletres:
—Tots BÓB uns traidore!
—Ells han matat la c u l t u r a !

Troben un pope, una prostituta... E l vent bufa, la neu regolfa, les metralladores trepiden al lluny:
T r a . t a t a t a , t a , t r a , tata!,
( I ) E n t r e aquestes generacions de la R e v o l u c i ó h i ha, e v i d e n t m e n t , poetes que
j a havien publicat abans del MUT i A l h u c abans de 101 1. Cal d i r , p e r ò , que llurs
antigues obres, en t o general, no s'assemblen de res a les seves actuals. l l o m d i r i a
que es t r a c t a de doe autora d i s t i n t s q u a n es t r o b e n l'una enfront de l ' a l t r a . Ja parlarem d'Alexaudae B l o k . d ' A n d r e u Hieli. i d'altres que perteneixen a aquesta colla.
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Els guàrdies rojos proclamen:
A l a t e r r · r dels infoctcs burgesos
«•ncendrein el gran foc <ie la joia
i el m ó n enter serà en sang...
Senyor! beneeix els U-us infants!

Toma la calma i tot calla vora el Neva:
l'assa un burgès per l a cantonada
colgant son coll en l'abric de pells.
AI costat seu, ple de cascarra,
un ca s'arramba tot ple de polls.
I aquell burgès, bèstia afamada,
com una esfinx resta callat.
Kl m ó n antic, bèstia acalada,
darrera d'ell resta emboscat.

El poema, si bé brutalment realista, no deixa d'ésser, de l'un
cap a l'altre, tota una simbologia. On es revela bé, però, és al darrer cant. Si «Els Dotze» és l'epopeia tumultuosa de la Revolució,
també n'és la visió mística. Davant la bandera roja, Blok hi veu
el Crist redemptor. I els dotze guàrdies rojos mateix no volen
evocar els dotze deixebles de Cristl Citem unes estrofes del darrer
cant:
...Així s'en van al lluny els dotze,..
— Q u i passa enllà? Bpl acoste'usl
És el drap roig de la bandera
que el vent desplega, furient...
—Qui així remou la roja ensenya?
—Ksguarda b è , tot ès tan fosc!
—Qui es mou lla baix a dintre l'ombra,
tan cautament, silenciós?
T r a , ta, ta!
T r a , t a . ta!
...Així s'en van al lluny els dotze.
Al seu darrera el gos segueix,
al seu davant, en parracs rojos,
invisible, seré.
jamai colpit per una bala,
amb la petjada acariciant
de la neu blanca que fulgura,
coronat de roses, sense bruits,
els precedeix... Jesu-Crist.

La justa interpretació d'aquest Crist, també simbòlic, de Blok,
ha preocupat molt tots els crítics. És interessant saber-ne les
diverses opinions.
Fiodor Ivanov, en el Krasnii Parnass (El Pamàs Rus), Berlín, 1922, es demana si el Crist de Blok no és simplement la fe en
l'avenir. «Però aquesta fe, prossegueix, no emparenta Blok a molts
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No és el dintre de tres cents anys la vida serà bella! de Txe-

kov? És per això que és tan llunyà, tan vague en la boira del futur,
el Crist de Blok.»
Kogan, en la revista bolxevic Peciat i revolntsiia (ímpreinta i
Revolució), volum I I . edició governativa, interpreta el Crist de Blok
com l'esperit de la Revolució : «Fins aquí, només els poetes que
havien sabut veure un besllum de la vinent bellesa en els repugnants
quadros de l'actualitat, s'han servit de la imatge de Crist com símbol de la veritat que hi condueix... Una vegada a un altre poeta
li semblà veure la seva mà beneidora damunt dels llogarets miserables i sobre la natura pobre de Rússia. Per primera vegada, Blok,
poeta de la ciutat, el veu, amb la bandera sangonent, davant dels
dotze guàrdies rojos, els quals el judici burgès ha batejat d'assassins. Ells, destructors dels ikomstostasi d'or, sacrílegs, saquejadors,
han estat elevats pel poeta als rangs dels apòstols, per què, inconscientment al fons, segons el poeta, és a nom d'ells que la tradició
secular de la humanitat opresa ha legat el seu somni més car : la
veritat eterna. Ells van «amb pas solemne». Darrera d'ells roman
el món, decrèpit, el «ca afamat».
Altres crítics han volgut interpretar tot el poema de Blok,
detall per detall, cercant una simbologia en cada incident, iastxenko, en un article de la Itusskaia Kniga (El Llibre Rus), Berlín 1921, comenta l'incident de la prostituta que acomboien els dotze
guàrdies rojos. Diu que Blok en la dona de les cases públiques, en
la dona caiguda que erra pels voravies nocturns de Petrograd i beu
el gin en els bars de la cantonada, hi cerca la «desconeguda misteriosa», la bella Verge Maria. Què significa això?, hom es demana.
L'ultratge de la Verge Puríssima o l'espiritualització de l'ànima femenina perduda? El rebrec de la cosa sacra en el fang o el crit
d'un cor torbat i pecador, anhelant la cosa sagrada? L'una cosa i
l'altra a la vegada. La psicologia de l'àngel caigut. E l pecat i la
depravació, i en el fons de l'ànima una angoixa incessant per la puresa perduda per sempre més, i de nou el pecat obscur i la tenebrosa
depravació a sang freda. En el cas actual, el lloc de la «desconeguda
misteriosa)) és ocupat per la Revolució mateixa, aquesta Revolució
russa encarnada en aquests dotze guàrdies rojos que cometen delictes durant tota la seva ronda nocturna.
Seguint per aquest camí, hom torna a trobar-se and) el poeta
simbolista que Blok fou abans de la guerra i abans de la Revolució.
Hom troba de nou el poeta romàntic i apassionat dels versos «A una
bella dona» (1905), el poeta de la «Perspectiva Nevski», el poeta de
«L'etern femení», l'autor de «Joia inesperada», llibre que conté, diuen,
els més bells poemes que a Rússia s'hagin escrit després de Puixkin.
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Alexandre Blok, ultra «Els Dotze», que fou la seva obra pòstuma, ha escrit altres poemes de la Revolució. Un dels més celebrats
és el titulat «Els Escites», que, venint a completar el quadro de la
seva Revolució, és el messianisme tradicional rus, aquell estès motiu
que en la història de Rússia tant havia turmentat Puixkin i els eslavòíils. Tuitxcv. Vladimir Soloviov... Cal dir, amb tot, que Blok,
baldament hagi esdevingut — potser inconscientment — el poeta de
la Revolució, no n'és de cap manera, el celebrador. Ell amava tot
el que batega, el que viu, el que canta. I davant els esdeveniments,
estèticament formidables, d'una revolució, endut per la seva ardor
sentimental apassionada, el seu temperament impressionista i l'extremada sensibilitat. Blok cantarà amb veu inspirada com un màgic
servidor de la paraula i de la música.
Una altra de les coses que movia Blok a prendre la lira d'una
manera sacerdotal i amb voluptat litúrgica, era el seu amor a la pàtria. Blok amà la seva Rússia d'una manera desmesurada. Cal
llegir solament les següents estrofes plenes de blasme, per formar-se
idea del que venim dient:
Pecar desvergonyit. i m p e n i t e n t .
perdre e l compte dels jorns i de les vetlles,
i , a m b la fcesta ofuscada, d'ubriac,
en el temple de Déu penetrar a es'iuil Ilentes.
Tres vegades inclinar-se fins a l s ò l
i set voltes de la creu fè el noble signe...
Posanl en la baeina u n òbol v i l ,
tres vegades encar i set seguides
besar la pobre imatge secular
que t o t l i o m ha besada ja m i l volies.
D e s p r é s , r e t o r n à a casa i enganyar
a m b semblant moneda uns i altres...
1 de vora la icona prendre el t è . . .
I d a m u n t la p l o m a tova dels coixins
en u n somni pesat aprofundir-se...
P e r ò t o t a , t a l com ets. oh R ú s s i a meva!
ets per m i el m é s car de t o t s els pobles.

Sergi Essenín
Pot dir-se de Sergi Essenín que és el darrer poeta pagès. La
seva poesia fa odor de menta i de marduix, té el batec càl·lid de la
terra assaonada, la força misteriosa dels camps. Demés, dintre la
forma premeditadament moderna del seu vers, hom hi troba, ama-
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gada i revestida, la solera de les nobles formes antigues. Car Essenín, després del daltabaix revolucionari i tot, és encara un d'aquells
poetes vagabunds de la Rússia tradicional. Vegem només el seu
origen.
Sergi Essenín passà tota la seva joventut en plena natura. Fill
d'uns pagesos de l'estepa, caminava encara de quatre grapes que ja
lluitava amb els elements. Com un jove animalet sense brida, el
poeta que només quinze anys més tard havia de suggestionar les
masses ciutadanes, allí en la vastitud enorme de la plana russa,
aprenia a viure segons els seus instints. Una mica crescut, Essenín
guarda cavalls.
Els diumenges a les tardes, escoltant els joglars ambulants que
es deturaven al poble, Essenín aprenia d'estimar les cançons i venerar les icones. Ben aviat la cançó espontània li brollà com una cosa
natural dels seus llavis. I si de primer cantà per ell tot sol i per
les bèsties humils que guardava, a no tardar la seva fama de poetapagès ultrapassà els límits locals.
Protegit Essenín per un vell funcionari de l'Estat, poeta adolescent encara arribà a llegir els seus versos a la cort dels tsars. E l to
melancòlic del poeta de l'estepa féu exclamar a l'Emperadriu : «La
Rússia és, doncs, tan trista?» E l poeta ho confirmà acotant silenciosament el cap.
En un pelegrinatge de pagesos envers un santuari dels més venerats, tot esperant el tren, Essenín cantà per als romeus en una petita estació. Tanta fou l'emoció que despertà en aquella massa d'ànimes rústegues, que les llàgrimes es veieren espurnejar en alguns ulls.
Un pobre vellet que entre ells es trobava avançà envers els jove poeta,
tot al·lucinat, desféu un nús del mocador de butxaca i obligà el jove
cantor a acceptar els cinquanta kopejcs que per al viatge tenia.
Al temps de la guerra i de la Revolució, Essenín mena una vida
de bohemi, de rodamón, de «pòtol». Més tard, adoptat pels bolxevics, el poeta tomba en el vertigen de la ciutat i del luxe. Un dels
poemes més famosos d'Essenín és justament d'aquesta època:
Coii/rasió d'un pòlol
T o t h o m no p o t pas cantur.
no òs d o n a t a cada u
de caure com una poma als peus dels altres.
lís afpií l a suprema confessió d ' u n p ò t o l .
J o em passejo, expressament, escabella!;
a m b el cap com u n l l u m de p e t r o l i d a m u n t les espatlles,
em p l a u i l ' l u m i n a r dins la n i t
l ' a u t u i i i n e dijspullal de les vostres rtniïnes.
E m p l a u que lee pedres dels insults
caiguin d a m u n t meu com el calabruix d ' u n oratge de v ò m i t s .
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UeèhOMB, tn agracia evocar un esfany
cobert de molsa i deia sons confosos de Ics albes.
em platí recordar que en algun lloc tinc u n pare i una mare
que tant s'eb en di'>na de t o t s els meus versos,
p e r ò qiie m'estimen com a llurs propis camps i l l u r c a r n m a t e i x a
i com aquella p e t i t a pluja de primavera
que els blats t o r n a tendres.
Klls us b u r x a r i e n a m b llurs forques
cada vegada que m ' i n f l i g i u una inji'iria.
Pobres, pobres pagesos,
sens dubte vosaltres us llaureu e n l l e t g i t .
tement sempre D^u i els patamolls!
Oh! si p o g u é s s i u comprendre que el vostre f i l l
és a v u i el m i l l o r poeta de R ú s s i a ! . . .
Kl vostre cor es cobria de gebre
quan el vèieu alllb els peus nus
xipollejar els ' " I I - de l ' a u t u m n e .
A r a ell es passeja
amb barret de copa i botines de xarol!
Kn e l l , pen'i, roman l'ardor
de vell origen d ' u n p ò l o l de llogaret.
Per cada vaca que t r o b a en l'ensenya de les carnicerie*
es l l e v a el capell,
i quan t r o b a u n cotxe de p u n t .
si es recorda de l ' o d o r del femer n a t a l .
es disposa a p o r t a r l a cua de cada cavall
com el ròssec d'una n ú v i a .
J o estimo m a t e r r a ,
l'estimo immensament,
baldameut t i n g u i la tristesa dels s à l z e r s rovellats.
Km plauen els morros immunds dels porcs,
la veu sonora dels gripaus
dins la t r a n q u i l · l i t a t de la n i t .
Kstic malalt dels records de la i n f à n c i a .
.Somnio la b u m i t a t de les n i t s d ' a b r i l .
J o no be c a n v i a t , t i n c sempre el mateix cor.
Ris meus ulls floreixen com els blauets dels b l a t s .
Vull dir-vos quelcnin de d o l ç
ostentant la t r e n a daurada dels meus versos!
Bona nit a vosaltres, t o t s , bona n i t !
IMntre els prats del crepuscle
la d a l l a ha acabat de d r i n g a r .

El do poètic d Essenín va de Testat més pur al més cru. E I
grotesc més pujat va barrejat amb les notes més delicades. Les
elegies mateix, tan simples, tan vives i tan pures, sovint prenen un
to frenètic. De la nostàlgia més Uangorosa es passa súbitament a
l'ànsia més impulsiva de noves llibertats. Vegin-se aquestes figures:
Si j o no fos poeta seria lladre o b a n d i t .
K m sento las de v i u r e en el pafs natal.
Kn mon enorme desig dels espais de b l a t .
a b a n d o n a r é lla baix la meva cabana
i em f a r é vagabund o b é l l a d r e .
...damunt meu mon camarada aimat
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i-amolai·il IH fulla ili·l s.ni coltell.
B e ' o r n a r é gota e l t e u l a t p a t e r n
i m ' a c o n h o r t a r é «li- la j o i a dels altres.
D i n t r e u n vespre <le verda claror.
a nb u n b.'c de m'Vu'tia em p -njaré d -ssota la finestra.
i com abans, l a R ú s s i a c o n t i n u a r à de viure
dansant i p l o r a n t de vora u n marge.
( l . a CtDiç'i i M I / O H )
ICsi·iip, doncs, v e n t , tes braça<les de
j o s ó c u n p ò t o l (rom t u .

fulles,

R ú s s i a , oh R ú s s i a meva <lels boscos!
j o s ó c el t e u sol cantor; he peixat
la tristesa dels meus versos bestials
a m b el m a r d u i x i la m e n l a .
Jo d e u r i a , de n i t . dins l i s estepes blaves,
sot jar amb u n coltell a la m í i .
E n la p r e s ó del meu cor. estic condi mnat
a v o l t a r la mola dels meus poemes.
( C o i i ç i del pa)

Bssenin també veu en la Revolució un Criat, un nou Crist però,
«1 tercer Salvador. Del vell Crist simbòlic dels altres poetes, Essènín en renega.
Els crítics assenyalen en el fons de la poesia d'Essenín i els de
la seva escola una dissolució espiritual. Hom cita aquestes estrofes de grotesc materialisme:
Us dic : Tot l'aire em b e u r é
• i e s t e n d r é la llengua com un cometa;
fins a 1 Kuiple allni·iiaré la. cama
i us a r r a n c a r é els ferres de la s o f r e n ç a .
Als dos pols, de corns nevats,
m ' a f e r r a r é amb la m à com unes t e n a l h s ;
a m b el «enoll a p r c t a r é l'IOquadOF,
I a·.·ompanyat di·l plany de la tempesta i l'uracA.
de mÍK a m i n la nostra mare t e r r a
p a r t i r é com una coca d ' o r .

Una de les notes fortes també en la poesia d'Essenín és la del
sentiment patriòtic:
De nou j o s ó c m a l a l t de la t è b i a malenconia
del venticell que ve dels camps de civada,
i e n veure les campanetes que blanquegen
i n v o l u n t à r i a m e n t la mit fa el signe de la Oreu.
Oh R ú s s i a dels camps color m a d u i x a
i de l ' a t z u r que cau d a m u n t dels rius,
estimo fins a la j o i a i el dolor
t a lacustre malenconia!
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...DO om s t o u d i r ^ a<iiusta cadena,
no d e f u g i r à tnai aquest s ó n profund
mentre les estepes p à t r i e s niui-murin
parauli s de p r e g à r i a entre les tiges.

El fat d'Essenín, però, el destinava a una tràgica fi.
En 1922, a l'edat de disset anys, mentre en un cafè de Leningrad tenia càtedra oberta de poetes lírics, Essenín conegué la famosa
dansarina Isadora Duncan. El poeta coneixia només el rus; la gran
dansarina no en coneixia ni paraula; no obstant, l'amor es posà pel
mig i al cap de poc temps el maridatge dels dos artistes es realitzava.
La lluna de mel del poeta i de la meravellosa interpretadora de
les danses hel·lèniques fou una follia d'amor i de viatge. Pels palaus
i pels sleepings de tot arreu la parella embriagada escampà els seus
somnis d'or. Visitaren l'Europa, l'Amèrica, etc. Davant d'una
civilització, però, què incitava a la joia frenèticament, el poeta de
la gleva es descobrí estúpid i s'enutjà. Els viatges terminats, en
1923, els esposos no es pogueren suportar més l'un a l'altre i vingué
el divorci. Després, Sergi Essenín. refugiat a Moscou, perdut i desesperat, es llançà a la beguda i s'expansionà blaint a cops la seva
amistançada. Quan el Govern soviètic oferi un Hoc oficial al poeta,
aquest acceptà. E l Govern començà de preparar una edició de gran
luxe de tots ela SIMIS poemes.
De sobte, però. no la molt temps, el dia 2s de desembre de l'any
passat, la gcpchu de Moscou reportà que el camarada Sergi Essenín,
«sens dubte a continua'.·ió d'una crisi nerviosa provocada per l'abús
de les drogues», s'havia obert les venes.
Al costat del cadàver, com un refinament singular que vencia
la morbidesa en la qual es trobava capbussat ja feia temps el poeta,
hom trobà escrit amb la seva pròpia sang el següent poema adreçat
a aquell que moria:
A m i c , a reveure, a reveure!
Oh carlssim. t u vius en mon esperit.
Aquesta s e p a r a c i ó , a l a q u a l t o t s estem predestinats,
car amic, As la promesa que ens reveurem.
S í , sense cap m o t , sense donar-te la m à , . .
No t'afligeixis p a « , que l'horror no contregui les teves celles!
M o r i r , no és pas nou en aquesta vida,
p e r ò viure encara, tampoc ho és de nou.
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Kliuiev
Bona cosa emparentat amb Essenín i la seva poesia naturista,
cal citar el poeta Kliuiev. La següent composició, però, ens el mostrarà llavors que
pren el to èpic de la Revolució i empra la retòrica
que pren
dels cantors roigs:
Obriu-vos. ales d'Aguilà,
sia batut el toc d'alarma, ressonin les tonades:
S'han trencat les cadenes de la violència
i e s t à destruïda l a presó de la vida.
S ó n amples les estepes del Mar Negre,
el Volga í a t e m p e s t u ó s , l'l'ral e s t à ple de mines d'or
Enrera, el patibol sangonent i les cadenes,
la presó i el tribunal injustl
Per la terra, per la llibertat, pel pa de la fatiga,
n 'saltres anem a la batalla, cont ra els enemics:
Prou patronejar aquests damunt nostre!
a la batalla! a la batalla!

Vladimir Maiakovski
El veritable «lleó», «el gegant», de la poesia de la Revolució d'Octubre és Vladimir Maiakovski. Aquest és el poeta dels dies de
batalla, el cantor èpic de l'embat revolucionari.
Maiakovski, però, és la veritable réclame americana de la Revolució. És l'altaveu elèctric que canta la Revolució amb el ritme
estentori del jazz-baml. Canta desbordat, ampulós, inflat de petulància. És un cantor ple de teatralitat i de posa. Els seus poemes són un riu d'estridències, sarcasmes, obscenitats, en un veritable
desencadenament de cinisme i gosadia, en una tempesta d'orgull,
arrogància, pretensió.
Per comprendre la poesia de Maiakovski, cal veure'l personalment. Paul Morand, en L'Eiiropr (ínlaiitc, sota cl nom convencional
de Mardochée Goldvasser, l'ha tallat a cisell:
«Fort i nu com les imatges, és Mardochée Goldvasser, el poeta
roig. Té una figura de pugilista — aquests pugilistes jueus americans vinguts de nou sobre el ring—, figura oberta i simpàtica, una
boca fina i perversa, la franquesa dintre els ulls i en els gestos. És,
literàriament, violent, i d'un negligit rebuscat. Hom ha vist ja
aquest patró a Bloomsbury o a La Rotonde. Goldvasser ha pu-
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blicat en 1914 poemes sota la influència (rApollinaire. Revingut
ile Suïssa a Rússia en 1917. sï-s posat a escriure pera la propaganda.
Els seus poemes són publicats en diversos colors i amb fotografies
retallades al mig. És autor de peces de teatre polítiques, de cançons
atees per als infants, d'himnes patriòtics, d'odes als adobs agrícoles,
de calligrames en forma del martell i la falç, de reclams perles indústries de l'Estat. Despietadament ha posat en vers les cançons
de marxa de l'Exèrcit Roig, el nou Codi, els preus de les mercaderies, el sistema mètric per als pagesos, els reglaments de fàbrica.
És actiu, oficial, abundant. És el primer rus que veig somriure,
parlar sense abaixar la veu. Hom l i troba un estil original. Fa el
que cal per a a i x ò . Boxeja amb els mots, usa jocs de paraules, trucs
grossers, imatges populars, monòlegs de foll, el folk-lore, els dialectes pagesos, l'argot dels tallers... tot!, il·luminat, però, del dessota, amb una erudició furiosa. Més que una invenció profunda,
és una remise au point, una projecció sobre les coses de l'esperit
modern que les fa aparèixer noves. Parla sempre de la «redistribució del passat».
Un retrat de Maiakovski encara millor és el que ha fet un altre
poeta de la Revolució. Kamienski, amb les quartetes següents:

A n t e n a railiotelegràfica qui- ronca sordament
enlairada d a m u n t la terra ferma:
P e r i l l ó s — caixa de d i n a m i t a ,
pes de cinc puds en una p e t i t a mesura.
És encara, com una fadrina desconcertada
abans de l ' e x p l i c a c i ó amb el n u v i . . .
nerviosament m o r d a í ; i flexiblemenl v i v a ,
cantada dins l'amor al so dels versos.
0 encara, com u n fadrí de tracte c a p r i c i ó s ,
f i l l de l ' a c t u a l i t a t , s u p e r n e u r a s t è n i c ,
u n poltre que menja i renilla
quan t é molts diners a a la butxaca.
1 és encara : Poeta i P r í n c e p i Mendicant ,
Colonm. Sarcasta, Aixulir,
que en la r e v o l t a de l'esperit cerca el significat:
el nostre V I a d i m i r .Maiakovski.

Maiakovski, però, a desgrat d'aquesta inspiració singular que
demana anar vestida dels colors virolais dels cartells anunciadors,
dels bruits infernals del jazz-baml, és el poeta que més ha dit el
sentit de la Revolució socialista. Ell no veu en la gran torrentada
revolucionària el buf divinitzat d'un Crist, ni la força espiritual d'un
nou salvador, ni tan sols la gesta magna del super-home. La Revolució del 1917, per ell representa la força material de les coses,
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de I home tal com és, el marxisme aplicat a la batalla. Per això
la seva visió de la Revolució com a força desencadenada, és també
material, realista, fotogràfica, diríem:
L ' a l l m s ' é s l'scanipat lluminosa
per la canya dels fusells i la fulla de les baionetes
ha enrogit de p ú r p u r a
t o t el llarg de la caserna h u m i d a i freda;
en t a n t , sever, sobri, pregava el regiment
de la g u à r d i a V o l i n s k i .
Les companyies j u r a v e n sobre el d é u ciui·l dels suldats.
rebatien l l u r testa de moltes testes contra l a t e r r a
i a l primer que ha donat l ' o r d r e de disparar a causa de la fam
l i han tapat In boca cridanera amb una bala.
Algú no ha f i n i t el comanament «atents!» A p u n y a l a t !
I ha fet i r r u p c i ó en la ciutat, l a tempesta de les companyies.

Kls crítics russos, ivanov per exemple, han assenyalat dues tendències en la poesia de la Revolució. Com en la Revolució mateixa,
han dit, en la poesia revolucionària existeixen dos principis correlatius : de destrucció i de creació. La destrucció l'encarna el grup
de poetes anomenats «imaginistes», la creació el grup de poetes anomenats «proletaris»), en la pura accepció del mot. Maiakovski, per
ço com ell és l'agent, diríem, de la réclame momentània, pot integrar-se en el grup destructiu, aquest grup curiosíssim que per expressar la seva pruïja destructora s'ha emparat dé l'art futurista i en
particular de la tècnica pintoresca i fulminant de Marinetti. Vegi's
aquesta citació de Maiakovski:
Si trobeu un de la g u à r d i a blanca, poseu-lo a l mur:
és l ' è p o c a de les bales, l l e u o b l i d a t Rafael?
Kéu ressonar les bales sobre els murs dels museus.
Uan arrenglerat els canons a l peu del bosc,
s o r t í s a les carícies de la g u à r d i a blanca...
I per q u è no han atacat Puixkin?

Scerscenevic - Marienhov

Com a cantors d'aquesta exaltació oficial o semioficial que caracteritza la poesia de Maiakovski, cal citar també els dos poetes Scerscenevic i Marienhov.
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Andreu Bieli
Aquest poeta, que amb Aleix Remisov representa el pont entre
els poetes de guerra i els de la Revolució, «és el primer que cercà
a penetrar en l'essència espiritual del fenomen revolucionari com revolució russa, relligant-se a tots els corrents místico-messiànics
característics de la vida espiritual russa» (1).
Bieli, en l'est al transitori de la Revolució russa, hi veu un nou
Gòlgota, una nova crucifixió per a una nova ressurrecció, el misteri
diví que es repeteix:
I veurà
la B o n a X o v a ,
Orist
ha ressorgit.
l-'ou.
és,
serà.

L'amor a la pàtria també domina en la poesia de Bieli:
Rússia,
t u ara
ets la promesa...
A p r ^ n la nova primavera...
Rússia.
pàl r i a meva.
t u ets aquella.
la dona vestida de sol,
a la q u a l s'aixequen les mirades...
Jo veig clarament.
R ú s s i a meva,
p o r t a d o r a de D é u ,
que v e n ç el serpent...
lOIs pobles que I int cv-'l i·ll
des del fum
allarguen les mans
envers la t e v a immensitat
plena de cants
i de foc
del vinent Serafí.
I alguna cosa m'estreny la gorja
per I i i r h a n i c n t .

Ja abans de la Revolució en 1917, Bieli havia estat un poeta
celebrat a Moscou. E n 1912 fundà en la ciutat roja d'avui el Cercle
dels Musagetes, i entre els seus deixebles fou una veritable autoritat.
(1)

E t t o r e Lo G a t t o , Poesia Russa delia Revolu-ione, Roma.
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La seva poesia venia a ésser una mena d'impressionisme literari.
Per tècnica havia adoptat el vers lliure.
Bieli és autor d'un llibre anomenat Simbolisuir. que és un remarcable assaig. És un curiós anàlisi de la prosòdia en la seva relació
amb el pensament poètic. Ultra la seva producció poètica, Bieli
és autor també de valuosa obra crítica i de dues novel les interessants : L·i coloma d'argent i Pcfrograd, que són dos vivíssims frescos
de la vida russa antiga i moderna.

Venceslau Ivanov
Venceslau Ivanov és un dels vells poetes cultes dels que han
cantat la nova època de la Revolució en la forma clàssica. Al costat
de la poesia futurista dels Maiakovski, o de la poesia pseudo-mística
dels Kssenín, la poesia d'Ivanov és una nota malencònico-nostàlgica,
pura.
Ivanov en 1920 publica un llibre, Sonets hivernals, que segons
un crític rus és del millor que s'hagi escrit en toda la Revolució.
Els sonets d'aquest llibre són la nota fonda, freda, glacial, d'aquelles
hores de preocupació única per una braçada de llenya, aquelles hores
quasi de caverna, la llòbrega visió nocturna de la mort... E l primer
(l'aquests sonets fa:
L·lisquon PIB t r i n e u » . L » ni·ii m o r t a relluu.
E l bosc solemne e s t à m à g í c a m i - n t cobert di- a M ·
L a v o l t a ci·li'stial l'stíl coberta <le plomes ile cLsne.
I méa v e l o ç que l a del c é r v o l és la cursa del» n ú v o l s sub-lunars.
Escolteu, el defora canta des del Uiiny.·i eonfí
i el so dols camps és ijeaot i desmesurat.
Els camins no estan t r a ç a t s i la planeta és inevitable.
O n me d o n a r À la santa nit u n jaç;- H i veig com per un cristall fumat.
L a m?va f a m í l i a a l ' l i o s p i t a l , en una l l u m on es barregen lluminiíries detesta.
I el cor, o p r è s per una misteriosa p r o x i m i t a t , espera una guspira de l l u m
a l m i g del bosc; p e r ò el dret v o l dels trineus fuig enllA l l u n y .
Recordo el vespre-tendre : Darrera la finestra e l silencií'ls espai.
les blanques flors del pomer; el t e u esguard carfssim.
els à t o m s fugint en ondes; en t o t el m ó n — j o i t u .

Ivanov és un dels més grans coneixedors dels poetes occidentals, de Dante a Goethe, però les dues més grans influències que
pesen damunt d'ell són les dels grans mestres russos : Puixkin i
Soloviov.
Ivanov és un dominador de la forma. Un dels seus llibres de
versos, que conté més de cent composicions, està escrit en ritme diferent per cada poema.
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Al>;ins de la l'evolució. Ivanov eru considerut u França com
una mena de Claudel . La publicació del seu Cor A r d e m a i a mateixa època de la glòria de Paul Claudel a França, l i valgué aquesta
analogia amb l'autor de Tete d'Or. Ivanov és autor dels llibres
primicers Les eçtrèllès gwadorèé i Tramparència, que el col·loquen

ja decididament entre els poetes mestres.

Valeri Briussov

De 1905 a 1914. Valeri Briussov fou el mestre incontestable del
Farnàs rus. A l costat de Balmont. sentimental i líric, Briussov
venia a ésser, o millor, volia ésser, el poeta de la idea.
Valeri Briussov tenia una figura d'inquisidor. «Minso, oprimit
dintre la seva levita negra, la cara pàl·lida com la" cera.de vegades
d'un tint verdós que feia sospitar l'abús de la morfina, devorat per
fortes passions, algunes de les quals anaven fins a la tragèdia» (1), era
tot una febre d'activitats. Escrivia a totes les revistes, presidia totes
les manifestacions literàries, dirigia tot sol L a Balança i amb Pere
Strouvé E t PcimuiK'nl Uns.
Quan el bolxevisme vingué. Briussov fou el poeta que s'hi adherí més entusiàsticainent. Ell ha cantat, però. la Revolució a la
manera d'Ivanov, d'una manera clàssica, nostàlgica, malencònica.
La seva poesia és més freda que la d'Ivanov, però en canvi té una
altra bellesa de factura i de forma.
Els darrers poemes de Briussov foren publicats l'any 1921 en
la secció literària de la revista L a Paraula Artística. Citem les estrofes següents:
Record, i v c o n l ! A i x ò toui
com en u n in-ofund abfe,
sí, i|uin/.o anys lia!
HI betnps, com u n ocell «I nics lleugeres.
m ' i i n portat a l l u n y a n i a :
en u n nou p a r a d í s i en un nou infern.
Uoses. llorers, oli a m i n i . . .
Volti n ami) ulls negres
l'esclat de la v i c t ò r i a , la Vergonya j e |a caiguda,
com i'n una visió de Cassandra:
l'ombra de l'Ksfmx n i a noslre
ensagnanlada e s t à .
(1)
12

Jean Ohuzevillo. M r r c i i r r ilr F r a n ç e , novembre 1925.
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No es i v t o r n i í »l passat,
sempre en l'espai, per l ' ò r b i t a
devem sempre lliscar a v a n t .
esdevenir estrangers : lic-n-ací e l preu
de l a felicitat : a m b u n cos-sageta
u n i r u n cor a un altre cor.

Valeri Briussov morí a Moscou pel setembre del 1924. Deixà
una vintena de reculls de versos i un nombre si fa no fa igual de
novel·les, contes, assaigs, crítiques, traduccions, etc. Havia traduït
VEneida i una tria de poemes de Verlaine. Els dos primers reculls
de versos que publicà es diuen : Chefs d'Oeuvre i Memeum esse.

Sa

novel la Àngel de Foc, que té per personatge central Cornelius Agrippa i per atmosfera i decoració la bruixeria germànica de l'Edat mitjana, restarà com l'obra més significativa d'aquest poeta-escriptor.

Anna Akhmatova
Aquesta poetessa el nom de la qual comença d'ésser celebrat,
entrà en la carrera de les lletres relativament tard. A l'època en
què escrivia els seus primers versos (1910), Anna Akhmatova presentà influències de la poètica de Kuzmin. Més tard, s'orientà definitivament envers una concepció més rítmica de la poesia.
Anna Akhmatova. poetessa en el més just sentit de la paraula,
és autora d'una interessantíssima obra en la qual domina el- sentit
popular. La seva poesia acusa ésser sempre profundament sentida
i és d'una frescor verament captivant.
La delicada poetessa, esposa del poeta Gumiliov, ha expressat
la tragèdia de la Revolució amb aquestes ratlles lapidàries amarades
d'una profunda tristesa:
Kn ciuina cosa aquest segle c-s pilj'M· ((iie el precedent i1 PtÀMt
p e r q u è en el fum de la tristesa i de l'angoixa
aquext lia tocat, l a llaga m é s negrA,
p e r ò no ba pogut guarir-la.
•
Encara a l'Occident resplendeix el sol de la terra,
i les teulades de l . s ciutats cremen sota els seus raigs.
I a q u í la Blanca senya les cases a m b les creus
i crida .'Is corbs i els corbs v é n e n v o l a n t .

Anna Akhmatova és autora de tres reculls intitulats «El Rosari».
«La Blanca robada» i «Anno Domini». També d'una sèrie de paràfrasis bíbliques no publicada encara, però molt celebrada en una
lectura a Moscou.
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Darrerament aquesta dolça deixeble de Safo es fa remarcar extraordinàriament per les seves tremoloses notes de musa amorosa.

Maximilià Volosxin
Maximilià Volosxin és, diríem, un pessimista de la Revolució.
Els horrors que ha presenciat a la Rússià meridional l'han Uatzerat.
Es per això que el seu accent és tan viu, tan commòs. Vegi's aquest
petit poema:
Suiita

/'I'IXHÍII

ÒOBKçé j o m a l o i x l l a n ç a r la pedra':'
c o n d e m n a r i í la flama passional i v i o l e n t a r . . .
Jo et s a l u d a r é postrant, m o n rostre en t e r r a ,
beneint el rastre del t e u peu n u ,
cdi sense asil. vagaliunda, é b r i a .
oli folla en C r i s i . Rússia!

Volosxin és autor d'un poema molt estimat.«Riteg», que és un
cant de recança i de pessimisme. És el plany del «somni irrealitzable». «L'esclau d'ahir, mestre de la llibertat, protestarà, exigint les
cadenes...»
Abans de la Revolució, Volosxin ha estat home de grans viatges. Això l'ha convertit en un gran traductor. Ha traduït Mallarmé, ha publicat estudis crítics de Barbey d'Aurevilly, Villiers de
l'Isle-Adam, Baudelaire, etc. E s autor d'un recull titulat E l Altars
en el Desert, visions de Roma, Atenes, París i Sevilla. Té una sèrie
de poemes sota el títol L a Catedral de Rouen.

Vassili Kamienski
Vassili Kamienski, del qual ja havem citat el poema «Maiakovski», és un poeta inferior a Volosxin. No obstant, la seva poesia de
la Revolució és interessantíssima per la seva frescor infantil:
Ariilliíi r l 'iiali Sé la Reiol·ició
Acolliu-vos afablement l ' u n a l ' a l t r e somrients,
amb el cor entrellaceu les flors,
florents somnieu sobre els b r e ç o l s dels infants.
K n els seus flocs rosats resplendeixen les creus;
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siguí-u p x - l . ' s infa'.
K «l· I j o r n i . inntini-rs t-n I» cursa,
precipitcu-vos del cor en el cor de l'ninor.
Voleu com ocells cantadors i l l i u r i s .
f.-n .-1- vostres IIÍIIS e n la ros» de l'alba
amb revoleigs primaverals clars i fn-scos.
sonu-l· ii a s c i n l i l a n ç a ib-l lilà. Canteu com el
amb vi-rsos radiants, campanegeu la j o r n a d a d'alegria.
r e p i í i u e u . j u g u e u com els infants purs.
v i v i u per una nova v i d a : la j o i a de la qual al cor,
inesperadanii·iit s e u va amb atac n i e r a v i · l l c i s :
( i l o r i f i q u e u la R e v o l u c i ó sorollosament, t e r r i b l e m e n t ,
que les muntanyes m a t e i x en restin sorpreses.

Ilia Eremburg
Ili.i Ei'enlmrg ha cantat la Revolució a la manera impressió
nista de Blok. Hi ha, però. en la seva poesia una nota més sentida
i més presa del terror. Vegi s el següent poema:
v E n el onrreró
C a r r e r ó . L a neu c r u i x . V a n a b r a ç a t s .
Disparen. A ells no els i m p o r t a . Es besen i dos nuvolets
e n t o r n dels llavis t n ments es fenen en u n .
\j& Mort es gira i r r i t a d a . Ep! Lla baix!
A la cantonada! E n l l à ! A una banda!
I c l pobre bonic a b r a ç a la dou/.ella estimada
i l i d i u paraules a i x í senzilles : «Cara. adorada!"
Disparen. S'esf renyen encara m é s l ' u n a l'alt re.
Q u è s ó n les nostres defenses en front de la Mort?
P e r ò n i la Mort s a b r à separar aquest.'S mans febles!
D é u ! A l ' h i vern no l i i ba flors. No es t r o b a la més p e t i t a l i r i b e l a .
i veu's a q u i que els bomes poden estimar tant
sola els ulls de la Mort! Potser d i n t r e u n minut
aquests o s c i l · l a r a n com q u i rellisca sobre el glaç,
p e r ò igualment a b r a ç a n t - s e t endi JUiu nt
aquests veuran de T u . l'otser en aqui-sls j o r n s n o m é s s'ba de pregar.
N o m é s plànyi-r-se d o l ç a m e n t . . . l ' e r ò . Senyor, que és d ( p i i ' no es peribuiaia
a aquells que ban amat?

J . Kessel, el novel·lista francès d"origen rus, considera Erenhurg
com el més intel·ligent dels russos actuals. Conta que, emigrat polític, Erenhurg visqué llarg temps a París, on féu tots els oficis, àdhuc
el de descarregador a Testació d'Ivry.
Amb la Revolució el poeta tomà a entrar a Rússia, on sojornà
durant totes les anyades tràgiques. Ara viu entre París, Berlín i
Moscou, i ve a ésser el que en podríem dir l'enllaç intel·lectual entre
la Rússia d'avui i la França.
Ilia Erenburg, amb tot, més que poeta, i sense prejudici que el
seu poema «Pregària per als Infants» passi a la immortalitat, és un
ferm novel·lista, novel·lista de potent envergadura. La seva obra
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més remarcable és la novel·la Julio Jurcnito. És autor també d'una
altra novel·la interessant : Nicolau Kurbov.
Krenburg és un escriptor incisiu i càustic. És una mena de
barreja d'Anatole France i Bernard Shaw. Passa de la més fina
ironia al tràgico-còmic paradoxal de les coses en el més breu procés.
És per això que si, respecte ala Revolució i la nova Rússia, Erenburg
ama decididament l'octubre roig. no pot privar-se tampoc de somriure'n escèpticament quan veu, per exemple, cpie l'assaig comunista
dels bolxevics mena fatalment a la Nep i. fins i tot, novament a la
burgesia. Si condemna i fustiga la civilització occidental, ho fa
sempre també and) un deix de recança i de dolorosa renunciació.
E n la seva obra teatral de propaganda bolxevista E l TftUA per ío
ilrstnicció de l'Europa, pera que 08 j t í g a SOVÍnl B .Moscou, posadà
pel genial Meyerkhold, es constata tot això palesament. La dissecció grotesca, però terrible, què en ella fa de la depravac ió del món capitalista, al fons del fons, no és més que una profunda nota nostàlgica. E l simple fet de deixar supervivent de la devastació d'Europa
un poeta, ja sembla una simbologia. 1 és que Erenburg, com diu
bé Kessel, col·locat així entre els dos móns. troba que cap dels dos
el satisfà de manera absoluta per a decantar-se cap a l'un o cap a
nUtre.

Nicolau Gumiliov
Poeta més potent que Erenburg, que Akhmatova (la seva esposa), i que Ivanov mateix, Nicolau Gumiliov hauria estat una gran
figura entre els poetes d'ara si una tràgica fi no l'hagués assetjat.
Malgrat les gestions personals de Gorki, Gumiliov fou fusellat a Retrògrad llavors del famós complot dels intel·lectuals, en el qual per
mans dels bolxevics reberen mort més d'una vintena de personalitats
considerades. Gumiliov, llavors. professava una càtedra uni
versitària de Poesia que el Govern soviètic li havia confiat.
L a característica de la poesia de Gumiliov és l'elegància i la
nota simple. Hom l'anomenà «l'aristòcrata de la simplicitat». Venia a ésser una mena de Théophile Gauthier de la poesia francesa.
Vegin-se els versos següents:
Kl vent fúlil i l l i u i v
voleirt'.lis s o l a la l l u n a
fustiga a m l a ç i ildlnrós
les g à l t M "l>-I silenci.
I . a^ar-ixent i l a m u n l ilels aliisines.
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l.i j o v e a u r o r a n o d r r i x
els à v i d s n ú v o l s
ami) el seu forment color d'ambre

Gumiliov amb el seu recull «Oghneïuúï Stolp» (La torre de foc)
deixa ben sentat que és un veritable poeta. Al costat de Blok, restarà en la història de l'esperit rus durant la Revolució.

Pasternack
Heu's aquí el que J . Kessel dm de Pasternack:
«Pasternack es distingeix molt dels altres poetes d'a piest temps.
Res d'estrofes espitregades, res de mots rebuscats, absurds o discordants. E l seu art. ós aplicat, secret. La seva originalitat, puixant.
Aquesta consisteix en una fonètica admirablement treballada, una
ardidesa que barreja amb felicitat els mots més rars amb els més
trivials sense mai xocar. .Molt difícils de penetrar al primer intent,
els seus poemes són plens d'una riquesa interior sorprenent i de ressonàncies profundes. Són joiells l'aigua dels quals és obscura, però
sense impureses, l'ïls seus reculls més importants són els dos titulats M a germana la Vida i Temes i variacions. La seva influència, que

fou insignificant a l'època que tot revoltejà dintre un remolí dement,
creix contínuament, i, a mesura que la vida pren a Rússia les seves
bases estables, són més i més els poetes que segueixen la seva petja».

Marina Tsvietaieva
La font d'inspiració d'aquesta poetessa és la vida. «El poeta,
diu, ha de parlar de tot, des de la color dels seus ulls a la color del
paper que decora la seva cambra».
Com una nota de pietat , durant les Pasqües del 1917, la poetessa
remembrà que «també era Pasqua per al seu desgraciat Tsar». L a
Revolució li féu llançar aquest crit d'horror:
A n d r é C h é n i c r muntA en el cadafal,
i j o v i s c — é s u n afi·i'is pecat,
l l i ha temps que s ó n - per tots —de f'-rro.
i el q u i canta a l fort del combat no és pas p o d a .
ITi ha temps en q u è el sol ina'eix és uh gran c r i m .
i q u i pot viure en semblants jorns no és pa» liome.
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M. Mandelstamm
Aquest poeta marca la tendència del retorn als. clàssics, a la
tradició de'Puixkin.
Ijt-s pi-ülles dels cavalls em fan n i o r d a r
els segles de duresa i de b a r b à r i e .
Els d v o r n i k s en llurs llargues pellisses
dormen sobre els bancs de fusla.
Al b r u i t de la r e i x a de ferro
el p o r t e r mastestuosament feble
s't^s aixecat — i el seu badall bestial
m ' b a recordat t o n imatge, oli escita!
llavors que c o r p r è s d ' u n amor senil,
barrejant d i n t r e els sens versos R o m a i la neu,
O v i d i c a n t a v a les carretes de bous
al temps de les invasions dels b à r b a r s .

Asseiev.—Kazine.—Kussikov
Entre altres poetes que s'han distingit, cal retenir també aquests
tres noms.

Els poetes proletaris
Parlar dels poetes proletaris i dir, concretament, que aquests
són els veritables poetes de la Revolució, creiem que és la cosa més
justa. Més que els literats i els artistes, més que els poetes diríem
innats, més que els escriptors sofisticats i corcats pels prejudicis,
ells poden expressar espontàniament el corrent emotiu del trasbals
revolucionari. Un poeta, fet i fet, fa de la Revolució un pretext
per al sexi cant. Un proletari que la revolució proletària revela
poeta sobtadament, en canvi, canta per la força de la Revolució
mateixa. E l l més que ningú pot copsar la joia de la llibertat assolida i ell més que ningú altre pot expressar el goig del sentir-se reivindicat. L a simple constatació de ço més sobressortint en la poesia
proletària, és la corroboració plena del que venim dient. E n la
poesia proletària, com veurem a continuació, el que es destria més
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conspícuament és el sentit col·lectiu que hi batega. .Mentre els poetes que havem vist fins ara, canten en primera persona i només tan
ús, avarament, del jo exclusiu (Vaquests grans egoistes que, en el
fons, són els artistes, els proletaris empren el nosaltres generós i
ample que respon matemàticament al caràcter socialista de la Revolució.
La llista dels poetes proletaris fóra simplement inacabable. Demés, impossible d'establir. E n primer lloc, perquè aquests neixen
encara avui, i després perquè la majoria dels classificats en aquest
grup representen, la gran part de les vegades, fenòmens esporàdics
d'ànimes que s'hau sentit poetes només en un moment donat. Això
fa que els noms, al fi i al cap, no representin cap cosa important.
Oimés, les mateixes composicions s'haurien d'anar recollint quinzenalment o mensualment en els «periòdics de paret», exemplar únic.
existent en totes les fàbriques, clubs, o casernes. Aquestes grans
publicacions cal·ligrafiades a mà. pot dir-se que són la principal tribuna dels poetes proletaris. Les diverses seccions del «Proletkul»
de vegades també fan reculls de versos d'aquests poetes, però en ll·l!)
a Moscou n'hi havia alguns aplegats entorn de la revista E l forjfulor
ferrer, i a Petrograd alguns vora la revista L'Avenir. No cal assenyalar que l'esperit de la poesia proletària és reflex de les doctrines
de l'hora : absència de l'espiritualisme. manca de sentiment religiós.
Els noms que més han sonat entre els poetes proletaris són els següents : Sergi Gorodetskiï, Simeó Rodov. Miquel Gherasimov, V. K i rillov, Samobitnik. V. Aleksandrovskiï, llia Sadofiev, laroslavskü,
Xerxenievitx, etc.
D'un poema'de Sergi Gorodetskiï:
Al* iiod'-n protetórí*
Kn a i | u e s t « j o r n n <!<• tempesta. vosaUn't* >cil~.
els dels nous cants de f à b r i c a , cantors jn-oletaiis.
t a p i M i li'.s IMMIUI-s ili·ls canons
arni) la gorja sonora del rossinyol.
Alcen les testes orgullcsanii n t .
el p l o i n h di·ls xàtVrs d f l a im-t ralladora
fonen en l'argent d U n a C M ç ò niai o ï d a .
el mal en el bf'-. la m o i i en un t o r r e n t de v i d a escarlata.
Vosaltres deveu, deveu, deveu t r i t u r a r la i-alamilal
i la guerra fusellar amb un himne l l u m i n ó s .
Kls mars de sang roncadors refoneu en l a p ú r p u r a de l a c a n ç ó
i , com l 'alba al s o l . a t o t ç o que t r e b a l l a crideu:
—() g e r m à e x h a u r i t , r · s s u s c i t a t . canta, domina, treballa i l l u i t a ,
r i u de la p r e s ó d e s t r u ï d a , la felicitat et crea a t u m a t e i x .
Xosaltres soni els guies dels segles!
É s arribada l'hora d r li s noves musiques!
E l cor bat com el so del t a m b o r .
E l gra ardent de la vida t i r e u sota la mola que canta
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i del pa de les paí aules, sota l'afamat cel n i s ,
satisfeu a gratscient l ' o c e à dels proletaris de t o t s els p a ï s o s !

Estrofes d'un poema de Simeó Rodov, inclòs en el seu recull
titulat Krep, publicat a Vologdà en 1921:

i

Ksparsos pels tallers
a les fonts de l'art afluïm.
i veu's a c í que sortim en h a r m ò n i c a renglera
saludant victoriosament el cel.
Participants de la g r a n parada
nosaltres, els canlors proletaris,
sota bandera r.>ig-de-saiig.
en les files dels companys som l l u i l a d o r s .
Cada paraula una baioneta, cada vers una magrana de guerral
P e r ò florirà el j a r d í de les paraules
i de les c a n ç o n s del p r o l e t a r i a t
en seran plenes les x ics de l'univers.
Companys de c a n t . apressin-vos a revestir
l'.'S protestes del t a l l e r en u n himne.
p e r q u è en el remolí dels esdeveniments
m é s f o r t a ressoni la nostra veu!
Poetes nous, nosaltres profetitzem
i amb cants diem alegrement:
A m b la Crea-nò nniversal, en el taller
(i-oliarem la M i e i l a l terrestre.

Estrofes d'un poema le Miquel Gherasimòv, un dels poetes proletaris més celebrats:
Xonallres
-Vosaltres ho prendrem t o t . ho aprendrem t o t .
Penetrarem la p r o f u n d i t a t fins al fons.
com del maig daurat i f l o r i t
l ' à n i m a de la p r i m a v e r a és é b r i a .
No es mesura per l'orgullosa a l c ú r n i a ;
.Vosaltres som Wagner. V i n c i , T i z i a n o .
Vosallivs en el nou edifici d e l Museu
hi erigirem una cTipuIa com el Mont Hlanc...
Kn els marbres cristal·lins de Miquel Angi·l.
1 en t o t a i x ò pel qual era diví el P a r n à s ,
no és ço que cantava la c r e a c i ó .
el que ha passat en nosaltres com c o r r e n t e l è c t r i c ? . . .
Hem c u l l i v a t les o r i p i í d e e s :
he bressolat la i n f à n c i a de les r e s i s .
Vo hem estat nosaltres a Judea
llavors que Crist e n s e n y à l'amor?

Citació de Kirillov. Del "Zelezniï Mesiia" (El Messies de ferroí
edició del Proletjcdt" de Moscou.
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Nosallres (1)
Nosaltres som les i u n u m e r a b l i · s , menaçailoiv.s lexiuns del T r e b a l l .
Nosaltres hem v e n ç u t els espais dels mars, dels oceans i do la t e r r a ,
ami) la llum dels sols ai-Mfieials hem e m è s la c i u t a t ,
i de l'incendi de la r e v o l t a cremen les noslres à n i m e s superbes.
Nosaltres som en poder de l'embriaguesa, apassionadament capi i vadora;
que es c r i d i simplement : <.Vosaltres sou els b u l x i n s de la bellesa":
en nom del nostre D e m à . civmai-em Itafael.
destruirem els museiis. calcinarem les flors de l ' a r t .
Nosaltres hem t i r a t l l u n y el pes de l'opressor heretatge,
de la saviesa e x a n ^ ü e hem tirat l l u n y la quimera;
les minyones vestides de clar en el reicne del F u t u r
seran mi^s belles que l a Venus de Milo.

Del poeta Samoln-tnik, eu el Pod Krasnim zmmemm (Sota la
bandera roja), Biblioteca del «Pioletkult». Petrograd 1919:
dfitaUn s
l<a p o t è n c i a de la crida
de la batalla la dolcesa.
l ' u r a c à de l'ímpet u .
la fe, l a j o i a ;
Nosaltres ens hem nodrit en aquest p i t . .
en aquest j o v e i ardent p i t .
Vosaltres som l ' a s p i r a c i ó ,
l'assoliment
de l a V o l u n t a t Lluminosa,
del Roig d e s t í . . .
Avant;
L a via ós l'spinosa. els clots, els l'oes.
N isalti·i's lii·in l'ncès la faç ipie clamA...
Oremen les albes de roiK escarlata.
• dissol la siluetit de In m o r t .

Del poeta Alcksandrovski, en la revista Kuznitza (La forja),
òrgan de l'Associació pan-russa dels esi riptors proletaris, n.0 8, 1921:
N'osallres sabem suportar-ho tot
estrenyent les dents, n·.saltn·s que per anys i anys
ens hem begut el remolí de la R ú s s i a tempestuosa,
amb els nostres ulls à v i d s i transparents.
L'estepa, la capella i el l u r o n e t ;
ve't ací el que conserva i t é per car la m e m ò r i a :
Nosaltres en les neus h i hem bressolat la borrasca
amb els cants de la d e s e s p e r a c i ó i del dolor...
Xosall res Kuailàveni . fiats al son.
com en remuntar ens queien les ales.
com volavi-n avall amb els crepusel··s. envers nosaltn s,
les antigues Uegeodea i els prejudicis...
I cremant el remolí sollevat de la t i mpesta
en l'ardor bullent de la R e v o l u c i ó .
j o veiif clarament p e r q u è
t e n í e m por de somriure al sol.
(1) Remarqui's sempre el pronom «nosaltres», en el sentit de eol-lect i v i t a t del
qual parlàvem.
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Per a constatar com la República dels Soviets ha fet del futurisme mecànic de Marinetti l'instrument de propaganda llampant de
les seves gestes, vegi's aquest poema d'Ilia Sadofiev, pertanyent al
tipus de «Poesia-Dinamo» que ell anomena:

f

Otimincn els p i v r i i r s o i * ili·L-* sèpies vinenls.
els escriptors prole!aris, els poetes, els bards;
n ' h a n enviat tiirl)es. milions, m i l i a r d s . legions...
d i ' les fiUrnipies i tallers (ine geme^nen irades,
dels suburbis fumoses, de les cavernes i els barrancs,
de les mines obscures, dels pous, dels soterranis,
de l ' e x é r c i t d e l t r e b a l l campestre,
de les casernes i dels vapors...
N ' h a n enviat els llogarets, les viles, les ciutats:
Com t i t a n s han di>struït les cadenes de l'esclavitud.
H a n d i t al m ó n l l u r paraula:
L l i b e r t a t , Soviets, t o t el poder a aquells que treballen...
I han escrita en la h i s t ò r i a fumejant de sang
el m é s m a g n í f i r dels nuí^uifics.
al vell m ó n ,
poema dels poemes : «La R e p ú b l i c a dels Soviets".

Vegin-se també aquestes estrofes apocalíptiques del poeta laroslavskiï. Del volum Escupo a Vunivers, publicat a Vladivostok
en 1918:
Revolta dels elements, u d o l dels elements
en la n i t de la follia universal,
l'fgnea paraula de l a protesta
mostra el seu volt i n c o r r u p t i b l e . . .
La R ú s s i a és una forna! ardent,
que sorgeix de l'element i«ni.
i es p o g u é ineenebar tot el m ó n
a m b el toc de la R ú s s i a m a r t i r i t z a d a .

* **
Heu's aquí, doncs, un breu balanç dels poetes russos de la Revolució. L a nostra missió és terminada. No disposem de lloc a
bastament en aquestes columnes, ni d'un estudi prou profund de la
matèria per posar-nos a fer crítica. Amb tot, com a comentari final
d'aquest treball, no podem privar-nos de posar la mateixa pregunta
que, sens dubte, es posarà tot lector: .
—On trobaríem l'explicació que el triomf esclatant del Materialisme hagi produït una semblant florida de poetes?
I pensar encara que a Moscou, dintre l'imperi mateix del materialisme, existeix un Institut Superior del Verb Artístic (Institut
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Oficial de la Poesia) on més de 300 alumnes s'ensinistren, dia darrera,
dia, en els secrets meravellosos del ritme! (1).
És evident de tota evidència que, sota un règim roig o un règim
del color que sigui, no sols de p i viu l'home!
J. CARNER-RIBALTA
Paris. 19SÒ.

(I ) Pins al d i a de la seva m o r t , en I!I2 I , aquest, I n s t i l u t Oficial de la Poesia,
fon dirigit pel v e l l poeta simbolista Valer) Briussov.

Lletres al Director

De la presa de Constantinoble

si. Dirèctor:
E n el llibre admirable de Nicolau d'Olwer, aparegut de poc i ja
tan divulgat, hom parla degudament de la repercussió de la caiguda de
Constantinoble a Catalunya i també de la política, anti-turca del Magnànim.
Crec que aquesta és ocasió oportuna per afegir hi unes notícies qne
referents a això posseeixo, tretes de l'Arxiu municipal de Lleida.
E l dia 10 de febrer del 1455, els Pahers commiieaven a la Prohomenia «com vui eren stats aells un abbat e altres de Cost antino ble
entre los quals se nomena Pydie-bur (?) del Regne de Xipre ab letres
del Pare sant e del senyor Rey exortant Us fassen almoynes e altres
sotsvencions per que poguessen traure muller, fills, frares e altres de
sa cognisio que eren stats presos e captivats en la destrueió de Costantinoble per lo ï u r c h . E axi matex (lenianaven (pie la Ciutat destinas
dues notables persones per anar ab ells per collegir la dita subvenció de.
les persones devotes. Acordaren que los fos donat xxx sous per la Ciutat. E destinaren per fer lo dit acapte ço es los honorables mossèn
Andreu Despenç e Thomas Carcassona» (1).
Res no sabem de ço que els particulars afegiren a la modesta
quantitat amb la qual la ciutat encapçalava la subscripció.
Anys després torna a anomenar-se el turc en els registres lleidatans.
És quan Calixt I I I , l'antic canonge de Lleida, d'acord amb el Rei Mtagnànim, es decideix a predicar la croada. No es diu que hi haguessin
lleidatans que prenguessin la creu, però es parla dels croats que per la
(i) Arxiu municipal de Lleida. Prohomenies 1453-57, l'oli 30.
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ciutat passaven. Pel març del 1457 hom diu «com per lo pont daquesta
Ciutat passen quasi tots jorns daquets crucesiírnats» i el dia 7 d'abrií
afegeixen «com vuy demati eren entrats en la present Ciutat C L homens
darmes de peu crucesignats de les parts de nauarra que van en deffen
sio dc la sàncta fe catòlica contra lo turcli»; i com que demanaven caritat per a subvenció del passatge de lur cami» els prohomens «considerant el sant propòsit o viatge de aquells consellaren lis fos donat trenta
set sous» (1).
Precisiunciit amh motiu del pas d'aquestes gents pel pont de Lleida
es [irodueix una diferència entre els Tallers i el ponter, sobre el dret
de pontatge a què, segons el darrer, venien obligats. L a ciutat,consuitats juristes, resol a favor dels eroats (pic «tots jorns ne son en alte
ració ah lo dit ponter». <Visls los capítols de l'arrendament del dit pon
tat ge — diuen els Pahers — signantment lo capítol dotze que menció
ne gent darmes que vingués en la present Ciutat en deffcnsio de la
terra no sio tenguda pagar pontatge. E com no solsament los dits
crucesignats deffenen aquesta terra mas encara la santa íe catòlica e
tota la religió cristiana universalment que es mes qiíe aquesta terra...
deliberaren los dits crucesignats e altres que. vendran per la dita ralio
esser deliures e inmunes de la paga del dit pontatge» (2).
xVquestes incidències de la vida local de Lleida, són m í s indicis de
la repercussió a la nostra terra dels esile\enímenls desgraciats que es
succeïen en la Mediterrània, oriental, a mig segle xv, com ja demostra
el Sr. Nicolau d'Olwer. Ben segur que en altres arxius catalans trobaríem més referències d'aquests mateixos fets que hem conegut per
Tarxiu de Lleida.
ELITOS S E E R A I RÀFOLS

(1)
(2)

A r x i u municipal de Lleida. Prohomenies 1453-57. folis 92 i 95.
I d . i d . , folis 95 i següents.
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E n Josep P l a , articulista, passa una bona temporada. E l seu pas
pel Nord ha encès de lirisme la sea-a ploma. Hom ha dit que E n P l a era un
Kodak perfecte. A r a , aquesta riquesa i plasticitat de color fa menys justa
la frase. A l g ú ha volgut recordar davant d'aquesta actitud lirica de l'autor
de Coses vistes, el mal tracte que ha donat als poetes tothora. H a parlat
al·ludint-los, d'un públic inferior i els ha tractat dSnféliços i cretins m é s
dïuna vegada.
Amb mal contingut desig de venjança, un poeta feia untar, en els darrers articles d ' E n P l a , una gran a b u n d à m i a de frases retòriques — de
bona retòrica — i d'imatges poètiques, com aquella del peix que hom veu
biilL·r dalt de les barques, «com un estel llum/m. A i x ò sembla d ' E n Tomàs
Garcés. I encara l'al·ludit poeta comentarista remarcava el ritme idèntic
al del vers que tenen alguns paràgrafs, fins al punt que un d'aquests articles acabava en vers de debò : «l'obres molins d'Holanda, us volen matar
de set!» Amb una lleu addició, això resulta una excel·lent tornada per a
una cançó popular:

Ai. pobres molins dMlolniula,
us volen matar de set!
D ' a r a endavant, haurem d'escriure : «L'alt poeta Josep P l a . . . »

V a esvamt-se, cada dia més, la creença en l'entossudiment dels escriptors vuitcentistes en qüestions filològiques.
E n u n dels darrers números, reproduíem una lletra d ' E n Guimerà a
E n Pompeu F a b r a , que provava el gran eclecticisme de l'autor de Mar i
Cel en aquesta qüestió, a despit d'ésser utilitzat com a senyera pels antinormistes.
Recollim avui el fragment d'una lletra de Mossèn Costa i Llobera a
J o a n Rosselló de Son Forteza, que prova la fidelitat d'aquell gran poeta
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u leS n trmes üitíaife» <'» grada a la unitat i a la fixesa i d ü m à t i c a . E s
datada a Palvia als, 8 de març del 1913. //Í'M'» a d el paràgraf cabdal:
«Ara he notat que, per costum, he escrit jaltmit a les normes la c m junció \ en lloc de i llatina. .Vo creguis gue no m'/it subjecti. Crec
midt conrrniïnl saeríjirar l'opinió dr cadascú a la unitat i a la disciplina.»
Cal que aquesta e.nniplar fidelitat sia recordada, com una lliçó d'un
gran esperit.

* * *
E n J o a n Ruiz i Porta — Vhome m é s amable del món — em ha contat, a propòsit de la riralitat entre Tarragona i Retis, unn frase Wun reu«enc il·lustre, que és N ' E d u a r d Toda.
L a frase al·ludida és bonica, i no és pas mortificant. Per a i x ò la
i i produim.
—Perdoneu m e Vexpressió — deia una regada E n Toda a E n R u i z — ;
però T a r r a g m a és com les patates.
— E h ? — féu E n Ruiz, disposant se a la contraofrnsira.
— .S'í, com les patates — insistí E n Toda — , perquè el millor ho té
colgat sota terra...
Aquesta gràfica al·lusió a la riquesa arqueològica tarragonina que encara no ha eixit a ta superficic, és, en riritat, un gran - /"<// n la imperial
ciutat, la terra de la qual dóna estàtues romanes, tal com altres terres donen
blat o r a ï m s .

Oh contrastos de la literatura! TU ha qui voldria fer versos i no l i surten,
l l i ha qui no es proposa de fer-ne, i en fa sense voler-ho ni saber-ho. E l cas
dels versos involuntaris de Josep l'la. és mi eas vell i repetit, l'erò de regades,
el fragment en rers és tan llarg, relalirament, i tan Ixin tret, que ens sobta iens
admira.
Això és el que ens hif, succeït amb un article modest del setmanari Vida
lleidatana. I J article es titula E l meu fillet i és vna breu descripció de les
ilelieies ih In imlernilat. f'.s iinn pmsit senzilla i una miea iiremiosu. llunes,
en arribar al final, com si l'amor al fill hagués exalçat la impirnció del pare.
fins al ritme del rers. llegim les seijuenls paraules, que repriiduhn le.itualmeul.
sens altra diferència que la de dislrihuirdes en rnllles tiirlriqiies:
...l'ai.reeo enlaire i el beso en el front,
Fabraço, Vestimo, l i canto cançons,
i si no me'l prenen, me'l menjo a pitons.
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Immrdialnmint de Ucgir-lm vam córrer <i m u r si
l'article era aisi: tu>
fox cas que es tractés de vers escrit seguit a tall de prosa, tol com ja sovint K n Pol
a La V i · i i (!<• Cutahmya i com jan altns eminents imitis nacionals i estrangers.
No; allò era ben bé prosa; i els únics versos— eridenlment inrolunlaris —
eren els de l'acabament.
No seria curiosa—oh estimats amics d'cKls NoStn» Clàssics» — una
Antologia de «Les cents millors poesiïs inroluntàries de la llengua-calalanif!
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N 0 T U LE S
Les "malalties" de la literatura
M. Kinest Tisscrand ha inoniogul una eiKiiu-sta sobre les malalties
de la literatura. Segons ell, les causes d'aquesta malura són : els premis, la publicitilt, les botigues, rafeetació dels aiimU iirs, és a dir, l'explotació dels vicis.
Miomandre ha escrit contra l'opinió de E . Tisscrand.
Coincidim mes avial amb Miomandre. Creiem (pic les malalties
cpie hom vol veure en la literatura són de tot temps. Cal dir que abans
no feien tant d'efecte, i és que la literatura aleshores tampoc en feia
gaire.
lleu's ací els arguments de Miomandre, «ple subserivim:
Kls premi: í — diu—. Han estat concedits sempre, però, com que
hi havia només els de l'Acadèmia, eren pocs i de molt poc ressò.
L a publicitat I — va dient — . Si això és malura, és de tots els temps.
Potser menys difusa — és clar — i menys insistent.
Els cenacles? — afegeix — . ísornés han canviat de forma. llom no
bescanta pas en els mateixos indrets, això no. Però com que l'essencial és que hom bescanti, tot va com una seda.
Els amateurs? — pregunta—. Cal no oblidar que Vamatcur
és, al capdavall, per definició, un que vol arribar a ésser professional.
I mai no ha estat sinó un rival perillós per al professional autèntic.
Així analitza F . de Miomandre les malures que ha descobert
sense massa esforç — Tisscrand.
Abans la literatura vivia discretament, gairebé al marge de la vida
social. Ningú no esbrinava amb gaire zel la seva salut ni les seves
malalties.
E n el temps del simbolisme o del naturalisme, els escriptors eren
abandonats del tot. I avui que la publicitat branda campanes a favor
seu, hom comença a adonar-se de la seva existència.
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Els t'scriptors, ós dar, han visi que ora una follia actuar de soinniadors, en eternes encantaries líriques, quan els empenyia i so'ls enduia
una vertiginosa civilització.
És lícit, ben lícit, temptar la curiositat del públic És potser l'únic
procediment que té la literatura per assolir aquella noble autoritat
que hauria, d'exercir en el públic.

L'Orient, segons Paul Morand

L'Orienl és encara tot velat de misteri. Les chirícies que ens arri
ben cada dia, acaben d'encendre'n la su.irfrcstió i de temptar ne hi curiositat.
l'ierre Benoit i Paul Morand irhan divulgat meravelles. Benoit
— podríem dir — ha aportat d'Orient «uns fets». Morand, en canvi,
«unes idees».
Fóra potser ineficaç d'intentar una enquesta entre els literats, que
han lligat coneixença and) rorient.
Paid Morand ha fet unes interessantíssimes manifestacions, totjust
arribat d'aquell viatge.
E n s plau de reproduir ne, amb tota fidelitat, alguns fragments:
«Tot el que hom troba, allí — ha dit Paul Morand — és
exactament el contrari de tot el que coneixem en els nostres climes.
Allí l'home cedeix el se\i lloc a la naturalesa. I la vida s'esborra davant la mort, «la reial mort», que diuen a l'índia. L a mort és a tot
arreu. No aquella mort disforme de l'Occident, ans una esllavissada
natural i serena d'un estat a l'altre. És a dir, hom no viu en presència
de la mort, sinó en comunicació constant amb el més enllà, però sobre
aquell pla mateix.
E n els tròpics, hom té una revelació tangible d'una vida superior.
Xo intentaré pas — diu .Morand — d'explicar vos això literàriament,
car tot hi esdevé sense literatura; sense inquietud romàntica, tot amb
naturalitat, malgrat la sorpresa que això provoca, a molts amics meus.
És una qüestió de clima. E l que a Occident no és concedit sinó a rars
místics, a Orient és l'evidència, el que s'esdevé cada dia.
Ara — afegeix — aspiro a no desitjar res. Sóc un arribista que ha
perdut la ruta, que no sap d'on ve ni on va. Únicament sé que voldria
fer llibres millors. A l meu retorn, he vist l'afrós espectacle del món
occidental, a les acaballes, i de l'univers que cerca només de sebollir se
en un mecanisme desballestat, and) l'abús de necessitats absurdes i dels
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plers fàcils; be vist, a més, la vida dels escriptors, (premés estimo min
vada i fatigada per la quotidiana necessitat de fer diners, adés per al necessari, adés per al superflu. És una cosa que estreny el cor. Els més
plàcids s'agiten, i els incorruptibles són cada dia més rars.
Cal — va dient l'autor de R k n que la terre — trobar l'equilibri entre
el divertiment i la mortificació. Jo — com tots els escriptors francesos
— sóc molt sovint, sense saber-ho, un moralista.
E l que veritablement em colpeix de les subreligions és aquella part
de veritat profunda, actual, que tenen totes. L'essencial per elles és
l'.invisible. Cada religió té un punt flac i totes tenen raó, car totes
juguen amb l'esperit contra la matèria. Així, doncs, sóc amb totes
elles. Per mi, un dia s'agruparan totes contra l'enemic comú.»
I acaba dient : Voldria ésser útil, silenciós, poc visible, i que un
jorn poguessin dir de mi allò que han dit de Buda : «Alliberat, va alliberar els altres; assossegat, va assossegar els altres. No somrigueu —
afegeix — que no sóc pas encara ni alliberat ni assossegat.»

E l príncep dels repòrters
És evident que el prestigi romàntic de la reialesa no és pas a hores
d'ara dels més llaminers. Així i tot, entre els poetes la proclamació
d'un principat és encara inevitable. Ara han proclamat també el seu
príncep els repòrters. L a designació, sense massa palestra, ha estat
feta a favor d'Albert Londres. L a seva vida és un pur mestratge. L a
seva signatura l'heu vista durant vint anys al costat dels noms topogràfics més llunyans i més rars. Diríeu que un vaixell encantat el mena.
Àfrica, Japó i Rússia — a Rússia va entrar-hi en ple terror—; els ports
dels mar Negre, i la misteriosa cort de Xang-Tso-Lin, allà a la Mandxúria, tot ha vibrat davant els seus ulls, i ha vibrat també sobre les
columnes dels diaris.
E l s seus articles de reportatge són sempre d'un dibuix insinuant
i precís. Ama el contrast de l'ombra i la llum crua. Però tot sap
subtilment velar-ho d'una boira tènue de fantasia, que hi dóna un rar
encís.
Albert Londres és una figura singular. Té unes faccions minses,
aguditzades per una barba fina que acaba en punta, uns ulls somniadors, vagues, i un front d'idealista.
Quan baixa les parpelles el diríeu en èxtasi. Dubteu de si és
un poeta supra realista o un faquir d'Occident.
Aquest és el retrat que Viollis ens en dóna, després d'interviuar lo.
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Amb un aire de caminant perdut sota la lluna, se'n va naturalment
a Tahiti o a l'Alaska.
És en debades — diuen els seus amics — d'escriure-li quan és fora. No contesta mai. A més, ningú no sap la seva
adreça. Vol sentir la pura sensació de soledat absoluta.
Andrée Viollis recentment l'ha interviuat. E l primer que va confessar-li el gran repòrter, amb una veu molt feble, va ésser l'odi que
sentia per l'estilogràfica.
És curiós de conèixer l'origen de la seva professió de periodista.
—M'ha agradat molt — comença dient — des de sempre, córrer sota
tota llei de cels.
Observar i escoltar ha estat en mi la més gran passió.
Però detestava l'escriure.
I heu's ací que el vagabund que hi havia al fons del fons del gran
repòrter ha conciliat amablement aquella repugnància i aquella passió.
Entre nosaltres no és pas Josep Pla el qui més pot fer-nos pensar
en A . Londres, sinó més aviat Nicolau Rubió amb la seva narració de
caceres a l'Àfrica tropical. Albert Londres dóna — com l'aventurer
català — als seus reportatges l'esgarrifança del risc superat i es cobra
amb el plaer d'escriure'ls, — potser amb escreix i tot — totes les fatigues i les temeritats.
MELCIOR F O N T

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició
"Introducció a la paleografia musical gregoriana", del P. Sunyol.—"La Catedral de Barcelona", de Feliu Elies.—"Els moviments socials a Barcelona
durant el segle XIX", de M. Reventós.

Sovint hem d'assenyalar, en aquestes cròniques, l'aparició de les
publicacions de l'Abadia de Montserrat, i sempre ho hem de fer amb
elogi. Això és un gran goig per a nosaltres, i, pel que veiem, és un
goig del qual podrem gaudir sovint. A penes hem acabat la lectura i
l'exàmen d'una de les seves voluminoses publicacions, ja ens trobem
encarats amb una altra, i a nuca que ens entretinguem, abans d'haver
pogut parlar d'una obra "montserratina, ja una altra reclama la nostra
atenció. Així ara, que, per causes diverses, hem anat ajornant la recensió de l'obra del P. (lre<rori M. Sunyol, Introducció a la paUogrnjia
musical gregoriana, ens trobem amb l'aparició del primer volum de la
Bíblia. Més val així. I tant de bo l'abundor de la producció històrica
i erudita esdevingués tan densa que ens fos impossible de realitzar, a
consciència i sense excessius endarreriments cronològics, el nostre comès.
Diguem, però, a mitja veu, que això ja comença a esdevenir-se.
Totes les persones doctes en la matèria qui s'han ocupat de l'obra
delP. Sunyol l'han comblada de, lloances. Elles ens semblen justes.
Cal lloar-ne en primer terme la novetat. Una obra així no existia encara. Que sigui una obra redactada en català, eixida del Mont senat,
i d'una semblant vàlua científica, és alguna cosa que ens omple de
satisfacció. Ki fet que hi liagi tant de treball històric, exclusivamenl
nostre, a realitzar, no ha d'impedir nos d'emprendre obres que interessin els estrangers més directament encara que a nosaltres mateixos.
Per fer-nos conèixer i cotitzar, una bona història de Koma en català,
posem per cas, té tanta o més d'eficàcia que una bona Història de Catalunya.
Apressem-nos a dir que el cas de la Inlroducció a la paleografia mu-
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siral gregoriana no és bon h ó aquest. Aquesta obra interessarà molt
els estrangers, però interessarà també molt els nacionals qui s'oenpin
de semblants qüestions, no solament pel fet d'ésser la sola obra de divulgació dels còdexs litúrgics cii els quals es fonamenta científicament
Paetnal restauració del cant gregorià, no solament perquè ensenya com
es llegeixen els antics signes de la notació gregoriana, sinó perquè hi ha
un capítol (el X I V ) destinat a estudiar la notació catalana.
A Catalunya, efectivament, es va desenrotllar, segons el curs normal de les altres notacions, una notació completament perfecta, la qual
li és exclusiva : no arribà ni tan sols a Aragó, ni a València, ni se'n troba
enlloc més d'Kspanya cap veritable exportació. La distinció d'aquesta
notació catalana no és pas filla d'un desig de particularització pairal:
fou precisament un estranger, dom Maur íSablayrolles, O. S. B., qui en
el seu Itir IIispanicnm, realitzat l'any l!»()ò per comissió dels Henedic
tins de Solesmes, va cridar l'atenció sobre aquests ueumes, que ell ha
anomenat, per primer cop, cíitnlaus. Dom A. Mocquereau, el savi benedictí, al qual, com a venerable mestre, va deilicat cl llibre, en tenia
ja coneixement,
tanmateix, per haver los remarcat l'any 1M1M quan
examinà un manuscrit de Tech (Rosselló), avui a la Uiblioteca Nacional
de París.
Aquesta notació catalana deriva de la notació visigòtica en les seves
darreres fases, i el P. Sunyol n'insinua aquesta ilclinició : una lliure i
flexible derivació o acomodació de la notació visigòtica.
Kls altres capítols del llibre tracten de la notació gregoriana actual,
de l'origen dels ueumes llatins, de l'època de la qual daten, de la notació oratòria o quirom'mica, de la notació diasternàntica i a punts sobreposats, de l'evolució dels iieiimes. de llur divulgació, de les notacions
rítmiques, italianes, franceses, anglo saxona, alemanyes, visigòtiques,
gòtiques, particulars i alfabètiques; de l'estat actual de la Paleografia
gregoriana i de la interpretació dels ueumes. Per cert que en la denominació de les diverses notacions ens ha cridat l'atenció el fet que la
notació coneguda amb el nom de visigòtica s'anomeni, en l'enunciat
del capítol, visigòiico espanyola. A què és degut això? Això es degut
a una causa extra cientítica que un dia caldrà esbombar per a edificació
de propis i estranys.
Dos apèndixs completen el llibre : l'un constitueix un assaig de repertori bibliogràfic, l'altre és un resum de Paleografia literària llatina.
Aquest segon apèndix, com a més pròxim a les nostres activitats, ens
ha interessat en gran manera. Una de les poques ciències auxiliars
han estat oblidades, en el renaixement dels estudis, històrics a Catalunya, ha estat la l'alcografia literària. Pes no ha estat publicat,
que nosaltres sapiguem, sobre Paleografia catalana, mentre la Sigil·lografia, l'Epigrafia, la Numismàtica. 1"Heràldica, etc, han estat conrea-
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des amb més o menys intensitat. Creiem que és nn bnit que cal omplir
aviat, i potser ningú més indicat per a fer-ho que el P. Sunyol. Viügai'liB
donar una extensa Pàleoijrajia catalana i tots els amants de la nostra
història li'n sabrem grat.
Diguem, per acabar, que els capítols dels llibre, són il·lustrats amb
esplèndides reproduccions de manuscrits, que ajuden molt eficaçment
a comprendre les explicacions del text.

* * *
E n poc de temps la Col·lecció Sant Jordi ha inaugurat les tres seccions de Literatura cristiana, d'Art cristià i d'Història de l'Església, de
les quals ha d'estar composta. Als volums Sant Jordi, patró de Catalunya i L a col·legia cristiana ha seguit un volum sobre L a catedral de Bar-

celona, per Feliu Elies. L'afinat esperit de selecció en els temes, i en
els autors als qual són encomanats, continua, doncs, presidint l'obra
de la benemèrita Editorial Barcino i diu molt en elogi del seu director
Josep M. Casacuberta.
Pocs temes podien encapçalar tan dignament la secció d'Art cristià
com aquest de la Catedral de Barcelona. Entre els monuments produïts pel gòtic català no n'hi ha gaires de tan perfets com la nostra
Seu, ni gaires qui resumeixin tan harmoniosament les característiques
de l'escola gòtica catalana, una de les primeres del món. Com diu
Feliu Elies, no ens cal als catalans fer l'elogi del nostre estil gòtic, ni
particularment de la Catedral de Barcelona, perquè això ja ho han fet
els estrangers, àdhuc els més hostils a la grandesa de Catalunya.
E n el llibret de Feliu Elies, qui tracta succintament i sapientment
els principals aspectes històrics i artístics de la Seu barcelonina, trobarans els lectors una guia segura i amable. l l i trobaran també un estímul per al respecte i per a l'amor, perquè si en certs esperits el tracto
quotidià and) els indrets o and) les coses crea una especial afecció molt
íntima, en altres esperits no crea sinó la indiferència i fins i tot la inadvertència.
E l treball de Manuel Beventós E l s moviments socials a Barcelona
en el segle X I X ens és presentat pel seu autor amb una extraordinària
modèstia. «Qui sàpiga alguna cosa dels mètodes de la història, trobarà que no s'ha de tenir indulgència per a un estudi tan desigual, tan
incoherent i ple de llacunes, detallista a estones i d'altres resumit i
àdhuc escrit amb freqüència a base de suposicions a manca de fets provats.» Així s'expressa .Manuel lícventós; però, tot i que alguns dels
defectes de què acusa el seu estudi hi existeixen realment, ningú no serà
capaç de tenir los-hi massa en compte. E n primer lloc, perquè no són
fills d'una mancança de diligència o de treball, sinó del caràcter de les
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fonts que ha hagut d'utilitzar. E n MgOD lloc, perquè, àdhuc amb
aquella defectes, l'estudi resulta d'un interès tan gran que la seva lectura, per la sola força dels fets que refereix, arriba a estones a resultar
apassionant. No fora difícil augurar que, temps a venir, quan les
anviídes del segle
havent Se allunyat mès, els estudis sobre els esde
veniments que s'hi produïren i les idees que els informaren comencin
a multiplicar se, el llibre d'En Keventós servirà de punt de partença
por als historiadors qui s'hi endinsin. Potser més endavant el propi
Manuel Reventós podrà tornar sobre el tema i fer hi les ampliacions i
rectificacions que calgui. Potser dintre alguns anys les dificultats que,
com ell ens diu, hi ha avui per consultar certs arxius particulars o d'entitats s'hauran esvaït. «Com que lo social és tan cru i tan sensible.—
eacriu Reventós per explicar nos aquest fenomen—, com que ningú no
està net de culpa, almenys culpa d'incomprensió i (.missió, tothom recela
de qui vol veure clar el mecanisme intern de les agitacions de Barcelona i de Catalunya, basades en la seva vida industrial. E n aquest
punt tota discreció m'ha semblat poca i he aturat la descripció dels fets
prou lluny de les qüestions candents perquè no hi hagués perill d'ésser
injust.»
Efectivament, el llibre es tanca amb la relac ió, rapidíssima, dels
esdeveniments socials en els primers anys del noucents. ba vaga general de 1!)02, per solidaritat amb els metal·lúrgics qui duien sis mesos
d'atur, darrer esclat del vell anarquisme barceloní, és també el darrer
fet esmentat per líeventós en el seu treball. Encara, un cop, en finir,
ens diu : «Successos més recents i sobretot els posteriors al 909, l'aparició del sindicalisme, fora perillós tocar los perquè és impossible donar
ne un judici, no ja definitiu, sinó merament desapassionat.»
Així, doncs, es pot dir que el treball d'En líeventós comprèn des
de la dissolució dels gremis fins a l'aparició del sindicalisme. Els temes
dels capítols intermedis ens són indicats per aquests títols : I I . Primeres
lluites. L'Associació i;eneral de teixidors. II1. Ideologia dels moviments revolucionaris. I V . L a qüestió de les selfactines (1854). V. L a
primera vaga general. V I . L a Internacional. V I I . E l moviment cooperatista. V I I I . E l moviment anarquista.
VA prefaci i ud apèndix sobre, la societat obrera de resistència <.Les
tres classes de vapor» emmarquen el llibre. E n aquell són tretes amb
molta de penetració les conseqüències que del llibre es desprenen. És
una de les parts més interessants de l'obra.
No oblidem de fer constar que la publicació és feta per L a Revista.
E I fet que en la portada es faci constar que és el primer volum de la
«Col·lecció d'estudis socials» indica que d'altres volums seguiran. C a l
felicitar-se'n.
FF.KUAN S O L D E V I L A
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Les Lletres
"Ofrena rural", de Guerau de Liost.- "L'Expansió de Catalunya en la Mediterrània Oriental", de L . Nicolau d'Olwer. "Les cent millors poesies
humorístiques de la llengua catalana", tria de Tomàs Garcés i Marçal Olivar.—"Vides paral·leles" de Plutarc, traducció de Carles Riba.- "La cortesia cristiana", de Sant Francesc de Sales.—"L'oncle Vicents", de J. Puig
Pujades.—"Antoni Gaudi". "Presons d'Europa", de F. Girbal Jaume.

I S Ofrena rural, t\v (ÍMCI-ÍMI de I.iost, és més prop de L a Muntanya
<rAmetistcs que di·l Somni.

E l poeta, però, que en L a Miinlaiii/a tVAme

listex arribà a estucar, a macerar la Natura, a omplir la de joiolls com
a una cortesana, ens dóna, en V O f n n a í Hraí, una Natura més vivent i,
sobretot, més nua. No per això la seva visió és menys exquisida ni
menys aristocràtica. Però en J m Muntanya tl'1 Ametistcs era. la iniagi
nació qui principalment actuava : la pedra es transforma va en ametista, els avets i els faigs formaven rares i llunyanes catedrals, els boscos
s'omplien de. fades i de bruixes, de penitents i de diables... E n VOfrcna
rural és, en canvi, la sensibilitat principalment qui actua. HI poda,
més (pic imaginar, diríeu, simplement, que mira. Però quina aguda i
penetzant mirada! K.l «en esguard copsa motius i moments de la Natura encara verges. Vegeu aquell «Sonet crucífer», aquells «Moments
de cirerer», aquell «Contrallum», aquell «Futur atleta»... Però a què
seguir fent cites!.*. No hi haurà gairebé una pàgina que no ens forneixi
nu ven, un» imatge, reveladores (runa rara i exquisida sensibilitat.
A cada vers que llegim ens vénen a la ment aquelles paraules inicials de Josep Carner : «aquest llibre és tremendament modern i tremendament aulocton». Tot hi t é , evidentment, un dring de modernitat
i de catalanitat. Solament un poeta modern i un poeta català l'hauria
pogut escriure. Traduït a nnn llengua estrangera — si la música del
vers de (inerau de Liost fos traduïble — seguiria donant la mateixa
seiwució de catalanitat. I no són, precisament, aquestes dues qualitats que Carner atribueix a V Ofrena rural, les dues qualitats potser avui
més dalerosament cercades dintre l'art ?
L'art més autòcton esdevé l'art més universal. E l particularisme
fa no solament famós un llibre o una obra, sinó tot l'art d'un país. E l
localisme, però, comporta el perill, en literatura, de caure en la recCTca
•dels llocs comuns i dels modismes més habituals. Kn aquest sentit.
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lol cl Vnilccnts cl tenim farcit d'obres mestres del gènere. T:niiii;iteix,
moltes d'elles són directament filles de la literatura castellaua. Lft Pardo
i sobretot l'ereda, tingueren inúltiples rcprodnceioiïs a casa nostra. Ho
podem contrastar ben bé, ara que n'estem lliures del tot i llunyans de
llur influència. L'art autòcton no es produeix més que per la transmissió directa del nostre esperit, dels nostres somnis ideïs nostres paisatges. xVixí, la poesia de Guerau de Liost, tan plena de tot això i
tan nua de frases fetes, és una lliçó ben exemplar, és — en aquest sentit — una lliçó sense cap mena de perill. És, però, una lliçó difícil
d'aprendre. Hom pot fer, de vegades, art autòcton, tot creient fer
art cosmopolita. No en tenim d'això a França tantes mostres com
vulgueu? l'aul Morand n'és, per exemple, una prova tan singular com
definitiva.
E n Ofrena rural tot és rar i subtil. L'adjeei ivaeió és ben escassa,
però cada adjectiu — d'una força plàstica enorme — equival a una des
cripció. Les rimes hi són triades com a pedres precioses, d'insospitada
qualitat. E l vers,.cada vers, és una pura delícia musical. Ferò el
conjunt de moltes composicions, de moment, ens torba. Les sensacions que vol trametre (inerau de Liost són massa exquisides per a
incrustar ies en una música fàcil, i trenca molt sovint la sonoritat dels
mestres clàssics — millor diríem acadèmics — per fer la música més
íntima, més subtil, més personal. 1 d'aquestes combinacions — o improvisacions — mètriques, que a primer cop d'ull ens semblen hòrrides,
en treu les més fines, les més insospitades melodies.
L a poesia de (iuerau de Liost no és una poesia obscura, lis, tan
mateix, una poesia difícil. Cada vegada que llegim de nou un v é n ,
hi descobrim una nova beutat, que la novetat de la imatge, la novetat
de la música, de moment, enlluernant nos, no ens deixaven copsar.
Però l'originalitat de (iuerau de Liost no és el resultat d'una violència, sinó d'un intern treball de selecció i de clarificació. I , sobretot, no es presenta mai a crits, no pren mai l'aire d'un reclam ame
ricà.
Això és el que el diferencia dels poetes d'avantguarda. I>is
cret, púdic, diríem que cada un dels seus versos tracta d'amagar se,
ruborós de la seva nuditat.
* * *

E l primer volum de r<iEnciclopèdia Catalunya», L·expanHÓ de
Catahinya en la Mediterrània i>ricntal, de L . Nicolau d'Olwer, ha estat
rebut àvidament pel públic de llengua catalana. Ks comprèn. Aquest
manual podria titular-se : «Llibre de la grandesa dels catalans». E n foca Catalunya en els temps de la màxima puixança del seu geni. Per
un esperit d'uns ideals com els de L . Nicolau d'Olwer, cap altre mo-
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ment de Catiihinyu com íuiuest, no podia seduïr-lo. Tenia forçosament
d'admirar més que la Catalunya dels grecs, la Grècia dels catalans.
És a dir, més que aquells moments durant els quals Catalunya, dòcil
a les mans forasteres, deixava modelar el seu esperit, aquells en els
quals és Catalunya qui influeix sobre els altres pobles.
L a norma ideal que ha guiat Nicolau d'ülwer és la Crònica de
Muntaner. L a mateixa impetuositat patriòtica, el mateix sentiment
de profunda catalanitat que féu escriure, el llibre d'or de la nostra literatura clàssica, és el que guia la ploma de. Nicolau. Cal llegir l'orgull
amb què fa constar que la senyera dels quatre pals de sang onejà sobre.
l'Acròpolis d'Atenes. O, l'orgull, més intel·lectual encara, amb què
contrastarà com els catalans, abans que ningú, presentiren la importància històrica i artística d'aquella terra memorable.
E l llibre de Nicolau d'Olwer és, però, molt més fred, més objectiu
que el de Muntaner. Ramon Muntaner visqué uns moments enlluernadors d'expansió i gairebé d'hegemonia. Muntaner, al través de la
seva crònica, és mostra sempre optimista, creient i fèrvid. Tot era,
per a ell. possible als catalans, i així, tant com els fets, podia recollir les
llegendes. Nicolau, en canvi, viu unes hores de quietud per Catalunya
en les quals si hi ha passió, viu soterrada, i així en l'entusiasme del no,
cronista de la nostra terra, s'hi barreja sovint l'amargor d'un present
i el problema de l'esdevenidor. A més a més, en Nicolau d'Ohve.r,
l'erudit que hi ha fos en el patriota, necessita comprovar cada fet abans
de donar-lo com a cert, necessita, constantment, destriar la llegenda de
la història, i això dóna al seu llibre un aire de veritat quasi científic.
Per sort, la història d'aquells temps pot fer empal lidir d'enveja la llegenda.
Estilísticament, però, no és la prosa nerviosa i viva de Muntaner
el mode! de Nicolau d'Olwer, ans ho és més aviat la prosa elegantment,
amanerada de Bernat Metge. E l seu llenguatge no és un llenguatge
arcaic; tanmateix, és el llenguatge de l'home avesat al contacte dels
nostres clàssics, els quals li han desvetllat pregonament el sentit de
l'idioma. És sempre pur, clar i concís. Una puixant força d'expressió
fa els seus paràgrafs secs, d'una sola corba harmoniosa, com l'arc que
descriu una sageta.
L ' E x p a n s i ó de Catalunya en la Mediterrània oriental no conté sola-

ment les gestes de guerra. Nicolau d'Olwer no oblida mai cl triple aspecte «religiós, polític i lucratiu» que tingué l'expansió. I encara que
«d'altres menes que artístics — com ens diria el cronista —• són els records deixats pels catalans a Grècia», no s'oblidarà mai d'esmentar les
petjades que l'art de Catalunya deixà en aquelles terres.
E l llibre de Nicolau d'Olwer és molt ben estructurat. Molts dels
seus capítols s'enllacen amb l'interès d'una novel·la. E n els detalls,
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però, és on Xicoluu és mostra més admirahlc. T-ÍI seva sensibilitat
d'home, d'artista i de patriota, hi és ben sovint palesa.
Aquest manual, dividit en capítols de la manera més clara i manejable, prolixament, però justament anotat, acompanyat de gravats i de
ducs cartes geogràfiques i, afegim encara a tall de reclam —que no ens
sap greu de fer - pulcrament imprès i elegantment relligat, diríem que
és l'ex vot apassionat d"un erudit i d'un -artífex a l'altar do la terra.
De les seves pàgines la personalitat de Catalunya, tan sovint per tants
de motius entelada, en surt resplendent com una custòdia del sagrari.
• • *
«Els nostres clàRsics» publica Les cent millorií poisiies litimoi ixtiques

ilc la llviifiiia catalana. La. tria es feta per (iarcés i M. Olivar. Comença
al segle xiv amb Bernat Metge i acaba als temps actuals amb Josep
Maria de Sagarra. Sens dubte el títol del volum no és massa exacte.
Les cent millors poesies humorístiques de la nostra llengua les fornirien, potser, tots dos soLs, Josep Carner i Guerau de Liost. Ells són els
dos catalans que han sabut fondre, amb més encert, aquests dos con
ceptes tan antitètics — convingut — d'humorisme i de poesia. D'entre els moderns, al seu costat, no sabríem afegir hi més que Josep
Maria de Sagarra. Dels medievals, potser no gosaríem aplegar n'hi cap
d'altre que Jaumo Roig. I no cal dir que, per popularista que un se
senti, del segle xvi al xix, hi hauríem de deixar viua vasta llacuna sense
illots. Però la tria de Garcés i d'Olivar, més que altra cosa, es proposa
donar-nos una mostra de les evolucions de la nostra poesia humorística
al través de tots els temps. I en aquest sentit no ens resta altre remei
sinó retre'ns, amb tot honor, a la seva tria.
Entre els medievals sobressurten amb trets mes característics. Bernat Metge, amb el seu intel·lectual i fred cinisme, amb la seva forma de
versificació elegant i encarcarada; Jaume Roig amb el seu desenfrenat
misoginisme, però tan fresc, tan vivent encara, amb el seu ritme tan
musical, tan deliciosament musical; i Jaume. Gaçnll, amb la còmica
grandesa del seu vers, i. tan fel a estrafer les coses, que estrafà i'iòil ii
do Romeu i Julieta un segle abans que neixi Shakespeare :
<—Mal foc el creïn (dic io) l'estiu,
que ja és de dial—
—Guardau, senyor, no sia lluna;
que no pot ser.—•
E l buit dels segles xvn i xvm és omplert amb cançons populars,
romanços anònims i glosses mallorquines també anònimes. Flors d'en
giny ben remarcables, algunes d'elles, i que mostreu, si més no, com el
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nostre sentit racial, el culte — encara que potser inconscient—a la
llengua, no ha estat mai abandonat entre nosaltres. Sempre hi ha
hagut algun esperit fidel que, si uo prou genial per encendre la flama,
ha sabut mantenir el dolç caliu de les brases.
I certament, tenen una ànima més catalana aquestes composicions
anònimes, que moltes de les primeries i dels mitjans del segle dinovè.
E n aquestes, encara que en la tria es nota l'esforç per a donar-nos les
composicions més nostres racial ment, totes són un infantament híbrid
de dos genis oposatà.
E l desig d'ésser ben complet, de no oblidar cap gran nom, ha fet
forçar a Tomàs Garcés la màquina.
Verdaguer i Maragall es troben
incloït s en el volum. És una ostentació de coneixença de l'obra dels dos
poetes. Seria difícil de trobar en ells parió a les sengles poesies triades
per Garcés. Entre nosaltres, Verdaguer i Maragall són els dos temperaments, per excel·lència, antihumorístics. Potser són massa profundament poetes per sentir l'humorisme. L a poesia té, en ells, alguna
cosa de misteriós i de sagrat. És un present dels deus, dels quals un
no pot riure's.
E l retorn de l'humorisme amb trets ben racialment nostres, potser
no èl retrobem fins a Guimerà — que s'avança als seus contemporanis
— amb «Lo Jepet i la Jepeta». És aquest un romans d'un humorisme
romàntic, ple de tendresa i d'humanitat. L a musa dramàtica de Guimerà, tempestuosa i brillant, ofegà gairebé aquest altre Guimerà infantil i somrient que ens mostra — amb els seus sainets especialment—la
diversitat del seu geni, i que és un Guimerà més pregonament catalanesc encara que el Guimerà-dels drames i tragèdies.
Amb Josep Carner entrem ja dintre les millors pàgines del volum.
Carner és el poeta català que fa més poètic l'humorisme. A voltes un
vers somriu de l'embadaliment de l'altre. Guerau de Liost, en canvi,
ja no somriu, flagel·la. E l medievalisme, assajat abans per Pompeu
Gener amb els «Cent consells del consell de cent», és fa amb Guerau do
Liost tan perfecte que el düíem una rara i singular encarnació de Jaume
Eoig.
Fineix el volum Josep Maria de Sagarra. E l seu humorisme no
té segona intenció. És un humorjsmo purament sensual. Sagarra
canta pel sol gust de cantar. L a seva cançó no és més que l'acompanyament necessari al vas de vi de la taverna. Quan aquestes cançons,
fresques i musicals, no les fan els poetes, les improvisa el poble.
* * *
E l primer Arolum de les Vides paral·leles de Plutarc, que publica
la Fundació Bernat Metge, comprèn «Teseu i Eòmul». E l text, traducció, notes i pròleg són de Carles Eiba, professor de grec de la Fundació.
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El pròleg sol és ja mv.i bella prova de la seva enulicio i capacitat crítica
Qui vulgui estudiar a fons l'obra de Plutarc, trobarà, en aquest pròleg,
totes les dades necessàries. Les pàgines dedicades a escatir la valor
literària de les Vides •paral·Mes 1 l'estmli de l'heroi plutarquià, colpeixen per la seva justesa, la seva profunditat i la seva finor. I , en judicar la influència social que ha tingut Plutarc, sentim, sota la prosa
serena i aparentment freda de Carles Riba, batre, contingut, l'eutusiasme. Així, en preguntar-se quina influència podrà tenir Plutarc
entre nosaltres, es respondrà que tot presagi «sobre una possible influència popular del que hi ha d'etern a les Vides paral·leles, s'entremesdaria per força amb desig i no valdria com a presagi)).
Però tenen realment un contingut moral les Vides paral·leles?
Plutarc esguarda la humanitat amb ulls de deu. Així, per a nosaltres,
humans, les proporcions dels seus herois no ens semblen abastables.
Sentim la sensació de trobar nos sempre, com dirà el propi Plutarc referint-se al temps de Teseu, al «patí dels prodigis i de les tragèdies, habitat
pels poetes i els mitòlegs, on no hi ha garantia ni scmiretat.» E l bé i
el mal, ens semblen, en l'heroi plutarquià, igualment admifables. 3ío
l'admirem, realment, per la seva virtut, sinó per la seva força. Es comprèn, per això, la suggestió que, especialment, han d'exercí sobre elstemperaments olímpics, en els quals les nocions del bé i del mal són
sovint ofegades per les nocions de grandesa. Ja ens dirà Carles Riba,
com els principis burgesos de Plutarc, són mesures massa curtes per
als seus homes.
Però encara que els protagonistes de les Vides paral·leles siguin desmesurats, són, tanmateix, de carn i ossos. Les seves passions són
ben humanes, i , del seu foc, se n'encomana el lector. Plutarc — en»
dirà Carles Riba — podria ésser comparat a «certs grans novel íistes
anglesos o russos del nostre temps, llegint els quals se'ns arriba a esborrar la paraula transmissora : fan vida, no literatura». És per això que
ningú no gosarà a qualificar Plutarc com un gran estilista. EU no fiarà,
evidentment, l'interès de les vides, a les gràcies de l'estil, sinó a la
gradació dels fets, a la distribució de les llums i do les ombres. I així
els seus retrats agafen una gran vivesa dramàtica i , alhora, un fort
relleu d'escultures.
Del català amb què Carles Riba ha traduït les vides de Teseu i de
Ròmul, ja no en cal fer la lloança. Hom ha dit que la seva prosa és
filològicament perfecta. És una prosa que deu tant o més a la ciència
que a l'art. Els seus guanys i la seva perfecció tots els hem de tenir
en compte. Si presa com a model d'estil, faria escriptors freds i amanerats, presa com a norma farà dels nostres literats escriptors disciplinats i gramaticalment impecables.
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* * «
L a Cortesia Crintimia, |iiiblkada a la ^Col·lecció Sant Jonli», és un
fru^nu-nt de hi Intimi acció a l a vida devota, de Sant Fraiici-sc de Sales.
«Petit codi de la gentilesa cnstiaiiii» ranoinena molt escaient ment el
I'. Miiniel d'Esplugues que. prologa — i qui si no tenia de prologar la? —
aquesta pulcra traducció eatulana. Codi de gentilesa cristiana... Codi
de gentilesa potser, senzillament. Que eap gentlevian, cristià o no, rebutjaria gairebé cap d'aquests consells de Sani Francesc de Sales, que
traspuen un esperit delicat i aristocràtic.
Codi de gentilesa... Veieu, sinó, com Myself, que ha escrit L'home
ben edacat per a la «Col·lecció Barcino», pot recolzar-se, de vegades, ami)
Sant Francesc de Salo. i com hi coincideix d'altres.
.Myself, més que
dictar regles i preceptes, ha preferit, com Sant Francesc de Sales—salvant les distàncies en santedat — cultivar l'esperit.
L'estil»amable, delicat, finament acolorit, cadenciosament acaricia
dor de Sant Francesc de Sales — que tant s'adiu amb el del seu pulcre
traductor Josep Maria Capdevila — és prou per explicar ja l'atracció
i la suggestió que el sant gentleman exercí sobre les classes distingides
de Franca. Cua discreta influència entre les nostres, no seria pas gens
indesitjable.

* **
l'Oncle Vicenis, de .7. Fuig i Pujades, més (pic la novel·la d'un home
imaginatiu o d'un poeta, és la novel·la d'un home observador i com
prenaiu. Però no és sobre rares complexitats psicològiques que Puig i
Pujades assaja els seus dots d'escriptor realista, ans sobre uns perso
natges bastant grisos i uns drames completament vulgars. F n aquest
sentit, el títol del seu llibre és ja ben suggeridor del contingut.
B1 millor de la novel·la són els primers capítols i la figura de l'oncle
Vicents. E l seu enamorament i el seu callat sacrifici, són coses que
traspuen tendresa, sensibilitat i simpatia.
La prosa de l'ui*; i Pujades es una mica feixuga, però molt c atalana
i ben correcta. E n els diàlegs es desenrotllen bé els conflictes dramàtics;
però diríem que són escrits una mica en fred. S'hi nota l'esforç per
triar les paraules, per fer parlar pulcrament els personatges.
FI llibre de J . Puig i Pujades és molt ben editat. L a portada de
Dalí, amb l'efígie de l'oncle Vicents, fa ja endevinar, de primer cop
d'ull, la psicologia del senzill personatge.
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L'Editorial l'olíjilota aplega, en un v o l u m — A n t o n i ( l u u d í — alíiiiiis articles publicats en diversos diaris i revistes, sobre la vida, l'obra
i la mort del gran arquitecte. Destaquen, entre altres, les signatures
de Carles Cardó, Llorenç Eiber, Kucabado, Cèsar Martinell... Gairebé
tots els articles tenen un to una mica líric. Això ja demostra com és
comprès el geni arquitectònic do Gaudí o, alyienys, com, de Maragall
ençà, l'hem interpretat tots de la mateixa manera.

* **
Les presons d?Europa (primera sèrie : les presons de Barcelona), de
F . (Ürbal .laume són, segons ens informa l'autor en un pròleg pintoresc
i humorístic, una refundició de les Prisiones de Europa, publicades a
Barcelona, uns tres quarts de segle enrera per una societat literària, en
la qual figuren autors com Eobert Robert i Adolf Blanch. L'obra, en
castellà, tenia tant d"història com de novel·la. E r a , en molts bocins,
una novel·la històrica. F . Girbal Jaume, que creu assenyadament que
aquest és un gènere híbrid, sense raó d'existir, expurga de les Prisiones
de E u r o p a tòt el que és purament novel·lesc. E l mal és que Girbal
Jaume no creu tampoc massa en la història, i, així, l'expurgació deu
haver-se fet una nuca a la bona de Déu. Però això no és aquí el lloc
de contrastar-ho.
F . Girbal Jaume és un narrador, si úo de massa bon gust, d'una
gran plàstica. L i agraden els plats forts. E n l'humorisme és una mica
groller, i, en els moments dramàtics una mica gruixut. Té, però, bona
imaginació i sap donar a les seves evocacions un to càlid i suggestiu.
F . Girbal Jaume posseeix totes les característiques de l'escriptor
popular, i més que popular, populatxer — valgui'ns l'italianisme del
mot. E l mateix dibuix de la coberta, anguniosament macàbric, diu
ja clarament a quina mena de públic es destina el llibre. Subratllem,
però, que és ben simptomàtic que llibres que per a ésser un negoci editorial, tres quarts de segle enrera tenien de publicar-se en castellà,
comencin de publicar-se ara en la llengua vernàcula. Naturalment que
són els llibres de literatura exquisida els que han d'immortaUtzar el
nostre esperit. Però hem de convenir també que, per assegurar un
públío possiblement vast per a les nostres lletres, no ens resta altre
remei sinó tapar totes les escletxes.
DOMÈNEC GÜANSÉ
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L'Art
E x p o s i c i o n s . — C o n f e r è n c i e s . —Moviment a r q u e o l ò g i c . -Bibliografia

Les exposicions d'art, ( \ \ U ' amb la frescor han desaparefrut de Bar
celona, s'han mostrat en les altres viles i ciutats. A L a Garriga el senyor Andreu Dameron o Dameson n'obre una en el «Saló Sport». A
Girona el benemèrit Ateneu n'organitza una altra de ferros forjats,
amb premis. Tarragona, que és una de los nostres primeres ciutats
d'art, i que, no obstant, per tot ço que pertoca a l'art modern sol dormitar més que cap altra, ha organitzat una exposició d'art contemporani, en la qual només els artistes tarragonins han pres part. Aquesta exposició tingué Eoc en el Foment d'Estudis. Un debutant, artista
adolescent, Ignasi Ferrés, fa la seva parada de caricatures en un salonet de la Fotografia Català, de Valls. E l s artistes sabadellencs organilziiren llur ja tradicional exposició de la Festa Major. i/Acadcinia
de Belles Arts, de Sabadell, fou, ara com abans, l'estatjadora d'aquests
artistes, tots ells joves : els vells, llevat del ceramista Marià Burgués,
s'abstingueren. Burgués s'hi manifestà com a esmaltador de vidres.
L a ciutat de Terrassa veié tres notables exposicions : una retrospectiva de l'obra del paisatgista Pere Viver, una altra d'artistes terrassencs
i una tercera d'artistes catalans d'ara i del segle xix. A Ultramar, en
la ciutat de Buenos Aires, dos artistes catalans hi feren rotllo : el caricaturista Bagaria i l'il·lustrador Lluís Macaya, el qual, després de
disset anys de residència a la Kepública Argentina, preu comiat dels
bonairencs amb aquesta exposició i es repatria. Que sigui benvingut.
L a vila d'Olot ret homenatge al gran escultor olotí Miquel Blay.

Poques són les conferències sobre art i arqueologia que ens cal registrar en la crònica d'aquest mes. A l'Ateneu Obrer Martinenc el professor Sr. Joan Puix ne dóna una sobre el tema «Motius d'Art». Sobre
arqueologia parla en el Club Muntanyenc l'expert arqueòleg i prehistoriador Sr. T . Colomines. Per fi, a Vilanova i Geltrú, en el local del
Foment del Treball, el Sr. Bicard Marín disserta sobre la personalitat
artística de Joaquim Mir.
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L'arqucolofria registra dos esdevenimeitta retotivamént impor'aiits, l'un en les Balears, Taltre a Olèrdola. E l catedràtic de l'Institut de Palma, el Sr. Gabriel L·labrès. ha emprès les excavacions de
l'antiga Pnllcntm dels romans, en el lloo d'Alcúdia. A poc de sondejar el terreny, hom pogué potser comprovar l'encert del director
d'aquestes excavacions, pel fet de desenterrar alguns fonaments d'edificis, ceràmica, ferros, algunes monedes i un cap d'estàtua de marbre
de major grandària quo la natural, una mica mutilat. També s'han
trobat posteriorment en aquestes excavacions alguns sòcols de probables estàtues, una estatueta de bronze i una reixa, també, de bronze,
amb decoració floral.
A Olèrdola, el (.Servei de Conservació i Catalogació de Monuments),
del qual mai no es farà tot l'elogi que es mereix, ha consolidat l'antiquíssima esglesieta de Sant Miquel, edifici d'estil mixt de mosaràbic i
romànic, el qual corria perill de ntína irreparable. Alhora que el
Servei C. i C. M. cuitava a consolidar aquest monument, també n'emprenia l'obra de restauració. La consolidació consistí a refer la part
alta del mur, la volta enfonsada i la massissa coberta, de la petita nau
mosaràbiga, tot refent també aquells indrets de la teulada romànica
que estaven desteulats. L'obra de restauració consistí a destruir els
nínxols funeraris que hom havia adossat en època moderna als murs
antics, nínxols que desfiguraven completament aquella part de l'edifici,
i els quals d'altra banda estaven tots esventrats i profanats. Traslladats els restes humans, que hom pogué encara arreplegar, al cementeri,
l'església quedà arqueològicament desembra^ada i ennoblida.
Aquests treballs descobrireu una finestra geminada, probablement
mosaràbiga, la qual havia romàs tapiada, i per tant ignorada de tothom.
Aquest descobriment té la seva importància, perquè ens ha fet conèixer un tipus raríssim, molt bàrbar, de columnela mitjera amb el fust
i capitell tot d'una pec.·a. Probablement en tot l'art visigòtic ni mosaràbig no hi ha per ara res que s'assembli a aquesta columneta, tan horrible com interessant. Qui sap si aquest monstre té la seva ascendència en el capitell jònic o en el corinti... Qui sap si només és un fragment de columna : el triple collarí visigòtic, tan descendent que gairebé toca a terra, ho fa suposar.
La restauració i consolidació de l'església de St. Miquel d'Olèrdola
no és pas completa. E l Servei de Conservació i Catalogació ha acudit
a consolidar només aquelles parts de l'edifici que corrien més perill i
que el reclamaven més apremiantment. E l Servei de C. i C. M. disposa
avui de tan escassa consignació, que ja fa prou amb aquestes apre-
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miants consolidacions. Esperem que un organisme tan provident com
aquest, que ha estat l'admiració de la gent entesa de tota Espanya i
àdhuc de l'estranger, que ha influït directament sobre les noves orien
tacions que els arqueòlegs més entesos de .Madrid han recentment adop
tat en la qüestió de la conservació i restauració de monuments, podrà
de nou retrobar una major llibertat d'acció.
Contrasta l'admirable tàctica del nostre pobret Servei de
i ('. .M.
ami) la desorientació que demostren sempre els organismes ben peixats
de l'IOstat en a(|iiesta particular activitat ar<pieologista. Ara, amb
ocasió dels pressupostos per a restauracions, havem tingut ocasió de
veure per milòsima vegada de quina manera munifieent hom despèn
per a restaurar monuments secundaris que no porten pressa, tot obli
dant per complet, altres monuments de cabdal importància que estan
a punt de perdre's per sempre. Aquests infeliços monuments solen
ésser els nostres, els monuments arqueològics de Catalunya. Ara Poblet ha estat de nou abandonat. Uafel Benet es feia ressò ben eloqüent ment en L a Veu, ile fatahuiifa del dia 1 d'agost darrer d'aquest
dolorós absurd : no sabríem afegir gran cosa més a les oportunes lamen
tacions d'aquest artista, si no és que tots plegats hauríem de cuitar
a eixir de les passives lamentacions i fer quelcom mes, a fi de prevenir
l'ensorrament imminent d'aquelles parts del lleial Monastir que tots els
tècnics reconeixen així de perdudes per poc que triguem a consolidar les.

* * *
E l moviment bibliogràfic no ha pas relentit. Havem vist l'aparició d'una nova monofirafia d'art modern, la del pintor Francesc Vayreda, escrita per Josep M. Capdevila; un Record de l'Exposició Biblio
gràfica de Valls; la monografia de la Seu barcelonina, tercer volum de
la Col·lecció St. Jordi; una traducció de Les Flors del Mal, de Baudelaire, obra de Rosend L·lates, edició de luxe copiosament il·lustrada per
Xavier Güell; i, per fi, el magnífic primer volum, amb la versió anotada i comentada del Gènesi, treball científic i labor tipogràfica dels
mai prou lloats frares mont serrat ins. E n c que els frares de Montserrat tenen el propòsit de anar donant la Bíblia and) gravats que la
il·lustrin, aquest primer volum no porta il·lustració plàstica d'altra
mena que la pròpiament tipogràfica. Aquesta, però, és tan bella i perfecta que «dia sola ja constitueix un monument de les arts gràfiques,
una magnífica obra d'art de la tipografia. Hom no sap què admirar
més d'aquest llibre : si l'elegant discreció decorativa, l'art de com
pondre i paginar, la pulcritud del tiratge o la bellesa dels tipus.
Així
mateix la relligadura, labor dels propis obradors montserratins, és una
esquisidesa. Tot plegat forma un llibre que pot competir amb la mi-
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Uor producció <le Ics premses angleses, de les quals l'editorial montserratina. sembla inspirar-se, gràcies a D é u .

* * *
Abans d'acabar aquesta crònica vindrà a tomb de parlar de l'organització de les exposicions d'art a fora de Barcelona, de ço que en poílríem dir el problema de les exposicions de fora Barcelona. Aquest
pseudo problema ens tia estat suscitat per la més amunt esmentada
exposició d'art modern català, de Terrassa. Aquella exposició fou una
de les més importants que born hagi organitzat de molts anys ençà
fora de Barcelona : no sols hi figuraven les primeres firmes de la pintura
catalana d'avui dia, sinó que fins hi havien les millors firmes dels mestres desapareguts del vuit cent s cat alà : Mercadé, Martí Alsina, Vayreda, Fortuny, etc, etc. E l s organitzadors d'aquella exposició, al cap
dels quals figurava Rafel Benet, feren un esforç enorme per a produir
una perfecta i eficient exposició d'art modern; les despeses d'energia,
de temps, de cabals que aquells organitzadors feren, no les pot eoncehre ningú més sinó la mateixa gent einbrancada en aquestes complexes i delicades empreses. Doncs bé, tot aquest esforç, sovint dolorós, totes les amargors, suors i dispendis que l'exposició de Terrassa
ocasionà, foren en va : fou en va el prestigi i la titànica força de voluntat
dels organitzadors; fou en va la despesa; fou en va la vàlua de les obres
exposades; fou en va que l'exposició tingués Hoc en una de les ciutats
catalanes més treballades per la nostra intel·lectualitat; fou en va que
Terrassa compti com una de les ciutats més riques. E l s terrassencs
no es trencaren cap cama per anar a veure aquella exposició. Passaren
dies sencers sense que ni un ànima s'hi acostés. E l dia de la clausura
només dos visitants comptà la gerència de l'exposició terrassenca, i
encara d'aquests dos visitants l'un d'ells era un expositor! No cal dir
que, si no hi hagué visitants tampoc hi hagué compradors. Hom
no vengué ni un trist dibuix. E n tota la vella ciutat no es trobà un
sol col·leccionista que sentís desig de posseir alguna de les nombroses
belles coses exhibides.
Aleshores, cal preguntar-se quina utilitat tenen aquestes exposicions tan penosament organitzades fora de Barcelona'! No preguntem
ja a qui beneficien, perquè bé prou sabem que gairebé mai ni a Terrassa, ni a Vilanova, ni a Girona, ni a Sabadell, ni a Sitges, ni a Tarragona, aquestes exposicions no beneficien a ningú. Més aviat són
exposicions que perjudiquen a uns quants homes d'ideal i de bona voluntat, els organitzadors; sovint perjudiquen als mateixos artistes expositors, els quals en fer el balanç de una d'aquestes exposicions només
podes registrar algun vidre trencat, algun marc encrostonat, alguna tela
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rebentada: |>en|uè. en ai|uestes exposicions, la eonservació de les obres
no i)ot ésser mai tan ben organitzada com en les exposicions oficials,
les qnals compten amb personal responsable i amb consiírnacions relativament importants.
Xo seria, doncs, hora ja d'escatir si la obertura d'exposicions d'art
allí on no hi lia ambient o preparació artístics és o no una necessitat; si
rideal (pie impulsa els organitzadors d'aipiestes exposicions no és il·lusori; si el mateix aspecte positiu d'aquestes empreses no és una ficció
de positivisme? Tota vedada que per regla general ni els artistes, ni
L'Alt, ni el públic, ni els organitzadors no han de beneficiar de les exposicions parades en les viles i ciutats catalanes de fora Barcelona, no
seria millor suprimir les?
Al nostre entendre, no caldria anar tan enllà com la supressió, ni
tampoc tan ençà com rencoratjament d'aquests gastaments. ITna exposició d'art antic o modern en aquestes localitats hauria de tenir lloc
només quan el públic ne sentís la necessitat, després d'una campanya
de conferències ben sostinguda, per exemple; després tic qualsevulga
moviment de preparació vera dels esperits; en certs moment» psicològics del sentiment localista; quan un artista de la localitat, per qual
sevulga raó, esdevingui interessant als seus conciutadans; en ocasió de
Phoinenatge a un gran artista, com era el cas en l'Iiomenatge a Joaquim
Mir. a Santiago Rnsinyol, a Miquel Blay; cu moments de commemora
bions nacionals o de grau solemnitat, com per exemple en el dia d'aca
car la restauració del Monestir de Sant Joan de les Abadesses — i així
per l'estil, sempre en ocasió oportuna, quan podrien els organitzadors
descomptar l'èxit, l'eficència educativa de l'exposició d'art moderna o
antiga. Mai una exposició no hauria d'ésser la realització d'una pensada,
un número de festa major, l'aete d'exhibicionisme d'un cenacle forà,
una manifestació de grup d'intel·lectuals, ni res que de lluny o d'aprod
pugui semblar parcialitat, limitació d'èxit, ni extemporaneïtat. E n les
ciniats i viles on la vida artística és menys desenrotllada que en la capi
tal, les exposicions d'art no poden florir i n r q u r ,ví, sinó per necessitat,
oportunament i and) el caliu de tot el poble. E n s sembla que totes
les exposicions d'art organitzades per força en les viles i ciutats de
Catalunya han de fracassar. I no hi ha res de tan descoratjador, tan
eiiinetzinador de l'esperit actiu com les energies malgastades. (1)

(i)

Fidels al nostre criteri d'ampla llibertat per als redactors i col·laboradors de la
publiquem aquestes apreciacions, a despit de no estar-hi
prou d'acord.—N. de la D.
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Llibres rebuts

J6S&P Jr. ('APDKVILA : F . V(iiimla. Col. tMonognfièS d'Art». U n
volum en 16.° ilc l(i pàírs. tt'xt i X X V rcprodufcions. — Amb aquest
novè volum do les monojiTnfu's d'art •<|UP cilitn cl Sr. Morli, hom pot
ben dir (|uo lian aconsf^uil la perfecció tiiiotriàfica anhelada. Tant
la impressió del text enm la dels gravats són impecables. E l monografiador fa ressdrtir la personalitat del pintor F . Vayreda d'entremig de
les iníluèneies iiaternes mes o menys borroses, dels ensenyaments contemporanis i del temperament de l'artista. Hi ha en aquesta monografia uns tocs de biografisme els quals, al nostre entendre, són adequa
díssims a aquesta mena d'obres. No cal dir que aquesta és una monografia bellament escrita.
Recnrd de VExponU-iò BÜUogràfiéà organitzada pel Patronal de la
Biblioteca Popular di Valls. — Es tracta d'un concís fulletó de vuit
pàgines amb relativa abundor de gravats, simple però luxós recordatori que els bibliògrafs conservaran religiosament, tanta és la seva
bellesa i la seva perfecció. Lloem la impremta Castells, de Valls, que
ha sabut produir una tan bella petita cosa.
t'UTAT : Ideari d'Ari i Cultura. N." 4. — Aquest darrer número
de la bella revista manresana no desmereix pas dels anteriors. l l i
trobem una crònica d'art de Rafel Benet i sòlides idees estètiques de
Karran i Mayoral.
E L I E LAMHKKT : L a Calhédrale di I M O I I . (Extrait de la Gazetto
des Beaux A r t s . ) — E l Sr. Lambert estudia la seu laonesa i en conclou
que. és el prototipus de les grans catedrals franceses amb façanes monumentals en els braços del creuer, sis torres i cimbori predominant. E n
acabar el segle x n la catedral de Laon representa la transició entre les
grans esglésies monumentals renanes del període romànic i la catedral
de Charlrcs. L'estudi del Sr. Lambert és, com sempre, copiosainent
il·lustrat i escrit amb elarctat i gràcia ben franceses.
.loAN

SACS
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El Congrés geològic internacional
Francesc Xavier Kiera, des de la Rcrislu, (VOlot (juny) ens parla
(Taiinest Congrés amb paraules iutel·ligcntissiïnes. Entre les nacions de
l'Europa central — diu — ha despertat un interès vivíssim la X I V sessió internacioDal del Congrés geològic, celebrada a Madrid.
Segons les dades oficials, el nombre de congressistes estrangers que
hi assistitiren arriba a un miler. Els alemanys hi eren nombrosíssims.
l l i havia també molts americans, francesos i anglesos.
E l Congrés fou molt agitat.
V a ésser desplegada una gran
activitat : dies d'assemblea, reunions de seccions, visites a museus,
monuments. També van ésser mostrades als geòlegs estrangers les
explotacions mineres més importants.
« C a t a l u n y a ha estat visitada per bon nonihi-e i\f ooàgÒíesietéB i roprcscnfals
de g a i r e b é totes les nacionalitats tnscritis que. d i v i d i t s en seccions, han recorregut
les cuniar<|ueM g e o l ò g i c a m e n t nu'·s intercssanls de la nostra (erra. Professors eminents, diieelors de serveis i i n s t i t u t s d ' i n v e s t i g a c i ó i veritables valors internacionals
com el gran p e t r ò g r a f K. Ijoewinson de la l'nivei·sital de L e n i n g r a d ; ( i . L a s z l ó . cap
de l ' I n s t i t u t Suprem de Budapest, i altres ben prestigiosos han recorregut la n o s t r a
zona v o l c à n i c a baix la direcció i guiatge dels excel·lents geòlegs i generosos investigadoi-s de casa. m stra. Mrs. Hataller. Marcel i San Miguel de la C à m a r a .
Kvidentm e n t h i havia u n veritable interns per aquesta e x c u r s i ó . Així ho han constatat
M r . L a s z l ó : « J ' a v a i s u n veritable interét. de conaltre votre zone volcanique. J ' a i desirais rester ici longtemps pour l'étudier...»; M r . Hryce K e r r . «Yon hare t ' h e most
beautiful zone v o l c à n i c of c o n t i n e n t . . . » ; V. Dotsch, «La zona de Olot es t a n digna de
elogio como sus investigadores...»
ha. c a r a c t e r í s t i c a d'aquesta e x c u r s i ó ha estat l ' o r g a n i t z a c i ó : guies, itineraris,
cartes g e o l ò g i q u e s i les corresponents explicacions de s e d i m e n t a c i ó , volcanifme i
t e c t ò n i c a entafurades a creu i recreu per l'incansable i m o l l amable doctor K n Jaume
Marcet, han a u i í m e n t a t el rendimenl de l'excui-sió i l'han fet m é s bella. l ' I t r a a i x ò
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els turistos l u m admirat la m a g n i f i c è n c i a <le les manifestacions v o l c à n i q u e s i la bellesa dels terrenys p i r o g è n i c s que formen les nostres terrasses i han admirat i han
elogiat tambf1 ben sincerament la nostra t r a d i c i ó c u l t u r a l , la nostra l i t e r a t u r a geològica i les col·leccions m i n e r a l ò g i c a i p e t r o g r à f i c a del nostre Museu.»

A propòsit d'aquest Congrés i de. la visita dels geòlegs a easa nostra,,
hom ha evocat l'iniciador de l'estudi del volcanisme a Catalunya, E n
Francesc Xavier Bolós, fill d'Olot, amb el seu primer estudi d'aquesta matèria, publicat l'any 1706, que és una memòria poc coneguda.
Aquest treball va posar-lo en relació amb els cercles d'estudis geològics.
Per a nosaltres, doncs, aquest Congrés haurà tingut una bona eficàcia. : fer reviure la memòria de ril·lustre olotí, massa injustament
oblidat. — M. F .

Benedetto Croce i Alemanya
Hom recordarà que ril·lustre escriptor napolità Benedetto Croce
fou un dels italians qui es van oposar a l'entrada del seu país en la lluita
al costat de França. E l l es va col·locar no per damunt de la barreja,
com Romain Rolland, sinó més enllà de la barreja. Amb aquest esperit va escriure les seves Notés marginal» <Vun filòsof sobre la guerra
mundial. J . Hresch, en la Reriie Bleue (17 juliol), comenta aquesta
mena de diari del filòsof italià, en el qual no manquen reserves res
pecte a França i excuses sobre certs actes d'Alemanya.
«Si Alemanya ha comdà verilabN HK ni els crims centra la l i u m a n i t a t que l i s ó n
retrets — d i u Croce—. no dubtem que ella els expiaríi u n dia. p e r q u è la història.
s'enejM·rei.·;!, (li- jutjar auili s e v e r i t a t . »

l'erò encara admetent que les crueltats existeixin, Croce no hi veu
relació amb La cultura alemanya. Cada poble té els seus defectes,
revers de les seves qualitats. L'alemany és pedant i d'una simplicitat
bastant taujana. Havent fet una teoria de la guerra, ha ultrapassat,,
lògicament, la mesura, per pedanteria, com a funcionari puntual i
conscienciós. Croce recorda que els Borbons havien editat, a Itàlia,
per a les presons, mesures .més rigoroses cine no els austríacs; però llurs
escarcellers no les aplicaven, mentre que els d'Aústria observaven es
trietament la consigna. L'alemany, de la mateixa manera, ha comès
l'error, durant la guerra, de prendre al peu de la lletra les ordres que
li foren donades. I afegeix Croce resumit per Dresch:
«D'altra banda, no fem entrar els principis de j u s t í c i a en una guerra.
retreu :>. Alemanya la violació de lièlgiea; Alemanya acusa I t à l i a de t r a ï c i ó .

KrançaAixò és
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l i a n v j a r la moral a la p o l í t i c a . I.a frase de Bethniann Hollweg "la necessitat no coneix
llei» no ('•s sinrt i n l i M i i l . I t à l i a ha enlrat en la guerra no per amor de la j u s t í c i a , s i n ó
engrani li l'-sc; •'•!* la píitria de Maquiavel. I Aniílatii·iii. no va violar el IhOT la neut r a l i t a l de Dinamarca?
Això no vol d i r <|iie tot si^'iii pi rmés en una puerra. Ks permès t ' i f allò que mena a la victòria. P e t ó la v i c t ò r i a no
l'èxit momentani qui
dt -.ipareix si é-s m a l a d q u i r i t ; <·s el t r i o m f durable q u i aferma la seguretat de la humanitat.»

Troce no ama l'psperit democràtic, franc-maçònic, pacifista, internacional; no li plau t a m p o c el cinisme de Bismarck, l'orgull germànic, l'industrialisme de la ciència d'ultra-Bin, el diletantisme històric
d'un rhamberlain o d'un Spengler; però confessa tota la seva simpatia per la filosofia alemanya; ès doctor de la Universitat de I·'riburg;
ha traduït VEnciclopèdia de Hegel, resta hegelià en la seva concepció de
la història, (ioellie, envers el <|nal sent una immensa, admiració, el
lliga també a Oermània. L'estudi que li ha dedicat és del millor que
ha produït.
••Ks compren — acaba Dresch — que els alemanys siguin s e d u ï t s per l'obra de
Croce. L'han fracluíila en « r a n part d e s p r è s ile la guerra. Xi> el deixem pn·n l'·e
per Alemanya, t o l i que sembla preferir-la a Kranya. Oroee |)()t tenir afinitats amb
l ' M p e l i i a l i m a n y : ès artista prou gran per estimar la beutat en tot p a í s . Les seves
p à g i n e s sobre Comeille ens en podrien fornir la prova.» — P. 8.

L a realitat rural de la revolució russa
Amb aquest títol publica Oliverio Zuccarini un article en la revista
ilaliaria L a Critica poHlica (juliol). Tendeix a demostrar, aquest article, que el factor principal de la revolució russa ha estat el factor
rural, malgrat que, dels socialistes russos, els bolxevistes eren els qui
donaven menor importància a l'element camperol. Per als fins del
socialisme no existia — segons ells — més que el proletariat industrial
que pogués ésser valorat políticament. Quant al proletariat dels camps,
no calia sinó impedir-li d'entrebancar l'obra revolucionària i fer lo seguir.
Zuccarini fa observar que en la vida social russa el problema de la
terra és el problema bàsic : es put dir que no n'hi ha d'altre. De 131
milions d'habitants que avui té Bússia, 111 milions són camperols.
Des del segle xvil l'aspiració instintiva de la classe rural ha estat d'alli
berar-se de l'esclavatge i conquerir la terra. Les reformes fetes durant
el règim tsarista en favor del camperols, insuficients i insuficientment
aplicades, no van fer sinó avivar aquella aspiració. Iniciada ja la revolució, foren les masses de camperols insurgents — segons afirma Stefanov — el factor decisiu qui determinà la caiguda de Kerenski.
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•En 1917 —escriu Zuccarini —dues aspiracions reclamaven u.u.
na .immediata soluc l ó : la de la pau i la dels camperols envers la t e r r a . Kerenski no va saber <li:>nar
la pau" '

i auiperols se la prenguessin i se la dividissin com volien.

I així és consolidaren..

Aquest lia estat, segons Zuccarini, el fet social més important de
la revolució russa; l'operari segueix essent un assalariat, el camperol ha
esdevingut propietari.
Bla efectes d'aquest fet han estat molt pregons en la vida ni—;i.
Quan els bolxevics, ja ben afermats en el poder, volfíiieren practicar
l'estatisme agrari, toparen, naturalment, amb l'oposició dels nous propietaris de la terra. E l camperol que acaba de compiistàr-la no vol
saber res de si és propietat de TEstat, de si aquest ha d'organitzar l'apicultura i ha d'intervenir hi directament i estretament, de si la seva
collita sols pot ésser venuda a l'Estat i al preu que aquest fixi.
l'n període d'insurreccions, de repressions ferotges, de saqueigs i
d'incendis marca la intervenció agrària bolxevic. L a fam es declara i
«1 camperol ha deixat de produir. Lenín, amb el seu realisme, salva
la situació. L a política econòmica del bolxevisme respecte a la terra
muda completament. L a N e p , la «nova política econòmica», no és altra
cosa (pic una victòria dels camperols sobre el bolxevisme.
Així s'ha arribat de fet a Vabsohita Uibniat econòmica del camperol.
É s cert que no té el dret de vendre i de donar, i el dret successori roman
en la família; però aquesta limitació és providencial, perquè impedeix
la tornada al passat.
Kls efectes de la nova política han estat immediats i sorprenents.
L a producció ha augmeutat ràpidament, la terra es repobla, augmenta
el patrimoni zootècnic, el camperol treballa amb fe.
Aquest» resultats aconseguit» en menys de quatre anys no deixen
de preocupar els bolxevics : la societat que han volgut destruir va
camí de reconstituir se?
«No és exacte— respon '/.uccarini — que una nova societat no estigui en formació. Hols que serà probablement una societat diversa de là que bavieu inlentat i
previst. Rússia oferirà potser al m ó n . |>er primer cop. I espectacle d una nova i
forta d e m o c r à c i a rural.»

Això diu en resum l'article de Zuccarini. No ens resta sinó afegir
que el llibre de Guido Miglioli, Una Slorin c una Idea li'n forneix diversos
elements. — E . S.
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Els submarins francesos durant la guerra

ITn fet domina les operacions marítimes de la darrera guerra : la
ntilització dels submarins.
E n realitat, la guerra submarina, tal com ha estat practicada, no
és sinó una represa de la guerra de cós, procediment al qual recorren
sempre els combatents febles en la mar contra adversaris més ben
preparats. Aquesta importància adquirida per la guerra submarina ha fet que
abundoses estudis li hagin estat dedicats. E n la Rerue de l'aris (15
juliol) en trobem un de Pierre Deloncle, antic cap de servei en la Secció
històrica de l'Estat-Major general de la Marina, sobre el tema de Les
sous-marms français petulant la guerre. És un article qui manté en
tensió l'esperit del .lector perquè detalla patèticament la manera com
varen sucumbir diversos submarins francesos. E l patetisme no prové
del to de l'article, sinó simplement dels fets que descriu. Escollim a
l'atzar una d'aquestes descripcions, la de la destrucció del Monge. É s
el propi segon del snmbarí, Appell, un dels sobre vivents, qui ens parla:
«Duruní la n i t del 28 al '1'.) i n a r x à v o m a p e t i t a velocitat i r o c a r r e g à v e m les nos( rés
bótezies, quan a 2 h- 15, d u r a n t el n i t u quart, llavors que ens t r o b à v e m a 15 millcs
al Nud de ('allar;i, vaig percebre u n grup de vaixells a l X . ( ) . I J I n i t era clara.
Aquests vaixells podien d-ser a dues " tres niilles. Vaig posar als llocs de s u l n i e r s i ó
i vaig venir a la <lreta de manera que presenl&·sim el darrera a l'i ui inic: obrant
així, j o d i s m i n u ï a la visibilitat del vaixell i guanyava l i m p s p e r a la submei-sió. ( i a i relx1 l o t seguit el comandant v i n g u é al pont; d e s p r é s d'baver-Ii mostrat el grup de
vaixells, vaig baixar. L a crida de les obertures era j a feta, de la ipia cosa vaig
prevenir a l l'eiriaudaut. SI fa no fa dos minuts m é s t a r d . el ccliiandant, v a fer
o b r i r els emplenatges; d e s p r é s a l cap de clos minuts i m i g , va ordenar « metres
d ' i m m e r s i ó , els dos motora •KM) a m p è r e s endavant .
E l pes era bo; el comandant va
venir a cinc metres i va prendre vista en el periscopi de n i t . A l cap de poc com a n d à : «Afluixeu ela (rens»; tenia, doncs, la intenció de l l a n ç a r u n torpede.
Al
cap d'alguns segons va ordenar 20 metres; a penes h a v í e m tingut t i m p s per m a niobrar leq barres de submer, ió quan IVii-em abordats. H a v í e m embarcat una quanl i t a l d'aigua força gran- El xoc fou molt violent. U n a f o r t a via d'aigua es va prod u i r en i·l (piiosc: el ci mandant i l liome de barra van saltar abaix. i j o vaig fer t a n car l'escotí de sepuretat. Tot seguit d e s p r é s de l'abordat t'e. el bastimi n t v a prendre una punta baix m n l t forta. K l comandant va donar ordre de foragitar pertot i
va posar les m.-upnn··s enrera, Ifll). liOO amperes. Cua sola m à q u i n a s ' e n g e g à , els
ploms de l ' a l t r a havien saltat.
E n aquest moment h a v í e m a t è s una gran profund i t a t (00 metres) i d a v a l l à v e m sempre.»

U n altre sobre vivent, el quartier-maitre mecànic Guibbal, afegeix ací:
• I A carcassa cruixia arr

veient-nos perduts v à r e m entonar L a Marsellesa.*
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Appi·ll:

«El comandant llavgà els ploms de soRurotat. E l bastimoht va prendre t o t seguit
" n a pun(a all molt forta; els ploms dels acumuladors van saltar, t o l s els llums s'extingireii. Durant altruns segons no ens vam a.lonar en cl lloe de maniobra ipii restava il·luminat per la llàntia testimoni de],e.ompàs Sperry. L a t r i p u l a c i ó , creient-se
perduda, va cridar : «Visca França!». Jo vaig fer aleshores encendre els lliuris de
Seguretat, i vaig cridar : «Als vostres llocs, que pugem». Durant t o t aquest temps,
el comandant perfectament t r a n q u i l , mirava els m a n ò m e t r e s i els indicadors de
punta. Quan fórem a la superfície, el comandant va obrir l'escotí de la farga per
V'eure allò que s'<«devenia a l'exterior, l'er la meva banda j o m'ocupava de canviar
els ploms dels acumuladors. A l cap d'alguns instants, els a u s t r í a c s van o b r i r el foc
contra nosaltres. K l comandant taneíi I escotí. 11 n projectil ens f(^u una via d'aigua
en el casc s u b m a r í , prop del nínxol del periscopi. Kl vaixell s'enfonsà, des d'alesliores. r à p i d a m e n t . Kl comandant va donar ordre d ' o b r i r els escotins i d'evacuar.»
«Els homes evaquaren el bordatge per l'escotí davant. E l comandant i el segon
van cridar als de darrera. Van desfilar un a un davant Morillot (el comandant), l o t
estrenyent-li la m à . Als qui l i deien de venir amb nosaltres, els responia : «Salveuvos, j a ÚH temps.»
«Després de la meva sortida — escriu Appell — van escolar-se encara alguns
segons abans d'enfonsar-se el vaixell. E l comandant no v i n g u é . Estic c o n v e n ç u t
que hauria pogut sortir si h a g u é s volgut. No ha volgut abandoiuir el seu vaixell i
ha m o r t en el seu lloc de comiíndameiil.»

Els primers homes qui sortiren, van cridar «Visca França!», en resposta al canó austríac qui tirava encara. Projectors il·luminaven l'escena. Des que els austríacs es vau adonar que sortien homes, van
cessar el foc. E l s sobrevivents s'allunyaren nedant. No eren ni a
una quinzena de metres del bordatge quan van sentir una forta explosió, sens dubte la de la caldera.
E l s nàufrejrs foren recollits per dos eontra-torpediners i ben tractats; l'esquadreta que havien atacat anava a bombardejar Sant Joan
de Mèdua. Van assistir a aquesta oïteració sense veure-la. A la tornada, dos contratorpediners van saltar sobre mines. Xo hi havia cap
rraiicrs a bord.
Aquesta és la relació oficial de la pèrdua del Monge. Altres gestes semblants trobem en l'article de Pierre Deloncle. H i crida l'atenció l'esperit de cortesia que mostren els enemics amb els vençuts. Per
un cas com el de l'oficial alemany qui insulta a llur pas els supervivents del Fresnel i els tracta de coehons, trobem molts casos de cavallerositat i de bons tractes. E l s oficials d'aquest mateix Fresnel són rebuts honorablement pels mariners austríacs, i a l'enterrament del quartier-maitre, mort en el combat, assisteixen una delegació francesa i una
austríaca, i corones són ofertes : una pels mariners austríacs, una altra
pels mariners alemanys i una altra pel vaixell almirall amb aquesta inscripció : «Als nostres galants enemics». L'oficial turc qui acut a recollir
els nàufregs del Turquoise, els diu : «Heu fet el vostre deure, ara tot és
finit: sou els meus hostes.»
Kls casos com aquests abunden, i ells cus lan pensar (pic malgrat

222

PERIÒDICS I REVISTES

la ferotgia de la gin'ini s i i h i i K i r m i i , la lltdta en el mar (le<nié conservar
una certa altesa (|ne no tingué la lluita terrestre. — F . S.

Sant Francesc d'Assís
Lluís de /iilueta. vu un recent article, parla del setè centenari de la mort
de Sant. Francesc d'Assís.
•Xo sols — diu—^ el célebra l'BagléBi* ciitiMIca. Kn i·Is països protestants, en
i-K MnbÏPntt Ilinr •pi·n·-ailoisi i's n i t a m b é un tribut <lc sincera ailmiració a la potHica
filíiira ilel >anl raplaire que. fa set cents any.--, moria en una cabana cantant FV-u i
la N'aturalefa.
P e r q u è Sant Prancesc é s amat per tots? P e r q u è ell va amar t o t h o m i ho va
M I I A V tot.
X o va pencar en sí mateix. K n una societat com upiscent, adoradora
de l'Or. ell e- cl desposat de dama Pobre-a. l'.n m i » dels odis i les r a n c ú n i e s , Sant
Prancesc \ a eslimai' a tots els Immes i à d h u c a t o l s els éssci-s. al K··I·IIII'I Sol. a la casta
germana aigua, al g e r m à ocell i a l ' h u m i l g e r m à cuc, que procurava no aixafar entre
la pols del cami.
l ' n d i a — c o n t a el seu ortodox biògraf .loerginsen— no trobant amb q u é
Kocòrrer una pobra dona. va manar que l i donessin com a almoina el llibre de la
missa. «Més val — va d i r — no t e n i r l'EvangeU (pic deixar de practicar-lo...»

Per això la lluniinosa figura del pobrissó d'Assís atrau, en els diversos
camps doctrinals, totes les ànimes nobles. — J . A.

Les llengües i les escoles.—Polònia
Les miriories nacionals de l'Estat polonès no estan prou contentes.
Molts de llurs planys són justificats. Tanmateix, aquestes minories tenen
reconeguts drets d'importància, entre els quals hi ha rensenyament en llengua pròpia.
Cal tenir en compte que la Eepública polonesa, comprèn un territori
de 388,328 quilòmetres quadrats, i que, segons el cens de l'any 1925, conté
27.172.173 habitants, dels quals hi ha fi9,2 per 100 polonesos, 14,3 ucranians, 3,3 russos blaus, 3,8 alemanys, 7,8 jueus i 1 per 100 de nacionalitats
diverses.
I bé, en l'any escolar 1922-23 funcionaven les següents escoles primàries
classificades segons les llengües:
Poloneses, 22.3-17. Alemanyes. 1,217. Germano-poloneses, 332. Ucranià,
3,025. Polono-ueranianes. 89. Blanc-rnsses, 32. Ensses, 11. Txeques, 39.
Polono-txeques, 3. Lituanes, 92. Polono-lítuanes. 1. «Jiddisch» (dialecte
jueu modern), 113. Polono-«yiddiseh», 3. Hebreu, 71. Polono-hebreu, 3.
Hebreu i «yiddisch», «.
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P e l que f a a l ' e n s e n y a m e n t
com segueix:

secundari,
t
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Poloneses, 668. Alemanyes, ucraniancs,
russes, hebrees,
«yiddisch»,
b l a u - r u s s c s i l i t u a n e s , 8 0 . Franceses, 2 . B i l i n g ü e s , 1 4 .
T o t a i x ò ( i m o l t e s coses m é s ) es p o t v e u r e en e l n ú m e r o de j u l i o l d ' e n g u a n y de L e Monde Slave. — L I . M .

L a raça de Néordenthal
A G i b r a l t a r h o m h a t r o b a t , r e c e n t t í i e n t , a t r e s m e t r e s de f o n d à r i a , u n
a l t r e c r a n i de l a r a ç a de N é a n d e r t h a L
E n l ' a n y 1848 j a s ' h a v i a t r o b a t
a G i b r a l t a r el p r i m e r c r a n i d'aquesta r a ç a .
Aleshores n o c r i d à g a i r e l ' a t e n c i ó . P e r ò v u i t a n y s m é s t a r d , e n e l 1856, h o m t r o b à a l a r e g i ó de N é o r d e n t h a l ( P r ú s s i a ) u n esquelet de la m a t e i x a r a ç a , q u e aleshores p r e n g u é e l
nom d'aquell nom geogràfic.
Posteriorment,
apareguerén
en
diferents
i n d r e t s restes de la m a l e i x a r a ç a p r e h i s t ò r i c a .
C o m e n t a n t l a n o v a t r o b a l l a de G i b r a l t a r , escriu H e n r y de V o r i g n y
l a r e v i s t a c i e n t í f i c a de le Journal des debats (12 d ' a g o s t ) :

en

«AJ principi, va coetaü de digerir el tipus de N é o r d e n t h a l . V a ésser considerat
com u n fenomen patològic; l'esquelet t r o b a t en 1850 fou a t r i b u ï t a algun desgraeiat afligit de defiirmarions i de malalties terribles, l ' e r ò , a mesura ipie les restes
del mateix tipus eren retrobades ea paratges m o l t diversos d'fiuropa. calgué revisar
la primera opinió, i reconèixer que es tractava ben b é d'una r a ç a humana especial
perfectamente Caracteritzada i distinta, avui desapareguda, almenys d'Kuropa. o
b é deixatada en les races que han vingut d e s p r é s , i impossible de r e c o n è i x e r . Per
q u é ha desaparegut? N o se sap. P e r ò sempre és interessant de retrobar-ne restes
de c o n è i x e r la seva d i s t r i b u c i é , en el tempa que regnava.»
C r e u V o r i g n y que a r a , m é s que m a i , e l n o m de r a ç a de G i b r a l t a r h a u r i a
de r e e m p l a ç a r e l de r a ç a de N é o r d e n t h a l . — L I . M .

L a darrera novel·la de Conrad
Conrad

ha deixat inaeiibada una novel·la p ò s t u m a . ITu gran mis-

teri i una gran emiositat
debats" t r o b e m u n l ú c i d

envolten aquesta obra,

A

" L e Journal

des

article d ' A y u a r d , comentant-la.

"Tothom coneix - diu el crític - la mena d'incertitud amb què elaborava Conrad les seves novel'Ies' Deia ell mateix que veia cinc o sis maneres distintes de tractar un personatge. Així, doncs, la tasca dels qui voldran refer o completar aquesta
obra no serà gens lleu.
Aquesta novel·la é s històrica i psicològica, situada al temps de la captivitat
de Napoleon, a la Illa d'Elba. A i x ò . és clar, augmentarà aquelles dificultats, car
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l'Iuivor trinuiginar-sc els homos d'altre temps amh llurs costunis, llur lli-uguatge
llurs maneres de viure, que no s ó n les nostres, comporta una gran tasca que no m é s
fi gi-ni p o l accomplir"Aynard

es i · l a n y

CJIH' C o n r í u l

no

p o f - i i ó s a c a b a r a(|iH>sta n o v o l l a .

E l g r a n novelista. -segons el c r í t i c - era

rapaç

d e t o t e s les

transforma

eions. A m b aquesta obra a c a b a d a , t i n d r í e m l a d o b l e i m a t g e
t a l c o m l a v e i a a l ' a n y 1814

el gran

veiem avui. T e n i m , p e r ò , n n m a g n í f i c

anglès i

de l ' E u r o p a

d'Europa

t a l c o m la

e s b ó s o n els m e r a v e l l o s o s

dons

de i m a g i n a c i ó i d e c r e a c i ó d e J o s e p C o n r a d l l u e n a m b t o t e s c l a t . A q u e s t a n o v e l ' l a p e r t a n y a la s è r i e d e

n o v e l les m a r í t i m e s d e l g r a n

escriptor.

Conrad—continua dii-nt A y n a r d — a m l i la i m a g i n a c i ó sola es c a p a ç de refer t o t
un m ó n antic. Conrad ós u n poeta i ós a i x ò el que d ó n a una qualitat profunda a
les seves novel·les. T o t a l ' à n i m a errant i s o l i t à r i a del gran novel·lista i el seu ideal
de mariner, batega en aquesta obra. La seva divisa és p a r t i r sempre, abandonar-se
a la serenitat de l'aire i dels estels.
L a m e n t e m a m b el c r í t i c que

la m o r t v a g i a r r a b a s s a r a q u e s t a

d e les m a n s d e l seu a u t o r . E n l ' e s b ó s , p e r ò , c o n f i e m d e
amor immens,
dulcifica

insondable,

les v i o l è n c i e s

la tendresa del q u a l , c o m

obra

trobar h i aquell
un

d e l s d e s i t g s i d e les p a s s i o n s . — M .

encís
F.

secret,

