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>ri\ i m s i i t r i . Kn «(jiicil temps- l'any 190tí—, e r a potser l'home més popu-

lar del catalanisme polític. La seva intervenció en els actes de propaganda

de

la Lliga Uepionalisla, li havia guanyat el cor del poble, millor dit, de la menestralia de Barcelona, que era la força democràtica del catalanisme polític.
VA prestigi de Jaume Carn. r era dc^ut, cn primer lloc, a la suggestió que
BObn els qui el tractaven i sobre cl públic exercia la seva figura de noble gallardia, el seu aire d'home franc, lleial i coratjós, la seva veu sonora que v i brava amb els accents de la sinceritat.
La freni culta es plaïa a trobar en .laume Carner la imatge viva del triliú
romà. i el vestia idealment amb la toga cgrí-gia. Amb la testa quadrada, la
b u b a negra, curta i forta, els ulls clars i brillants, ensems enèrgics i bondadosos, tota la fesomia de .laume Carner prenia un aire de voluntat i d'honestedat. Inspirava així una plena confiança als amics i al poble. E l curs dels
anys ha atenuat aquestes característiques físiques de Jaume Carner; p e r ò avui
mateix hom pot trobar-ne el senyal.

A. ROVIRA I VIRGILI

114

En produir-sc IVscisió dins la Llifra. Carner i Sunyol s'endufrueron

dar-

rera d'ells una bona part dels menestrals i botipuers que formaren el primer
exèrcit reprionalista. B] i)redicament de Sunyol era

més accentuat

entre la

pent de cultura, entre els homes de l'Ateneu Hareclonès. .laume Carner tenia
I)rincipalment les simpaties de l'estat pla. Llubí i Risseeh. IXK; conegut pels intel·lectuals i per la massa de la ffent, quedava en sefíon (erme. si born fruaitava des de fora el prup dels capdavanten i * E l Poble C a t a l à i del C. N . R.

A l començament de l'actuació del nacionalisme republicà, les millors esperances en l'esdevenidor de la nova força anaven unides al nom de Jaume
Carner. A Sunyol la nent el veia poc; era un home que es feia sovint fonedís
i que passava llargues temporades d'inactivitat, almenys aparent. Entre l'ofieialilat. dittuein-ho així, del 0 . N . R.. era molt estesa la creença que no calia
comptar gaire amb Sunyol per a l'acció política o r d i n à r i a . Se'l

presentava

eom un home de pocn salut i una mica peresós. Aquesta última acusació no era
gaire justa; i encara em sembla que Veig l'esclat d ' i n d i g n a c i ó amb q u è en
protestava Arnau Martínez i Serinyà, passant i confident de Sunyol, poeta
parnassià i crític mordacíssim en Ja conversa privada, mort prematurament.
'"Aquests que troben que Sunyol és peresós—deia—, no l'han vist en el seu
despatx d'advocat, ni l i coneixen la seva passió per la lectura i especialment
pels estudis econòmics, històrics i literaris... Sunyol és l'únic polític de casa
nostra que segueix al dia la nostra literatura, l ' ú n i c polític nostre que llegeix
versos". Tanmaleix, cvi\ heu cert que Sunyol no mostrav'! gaire amor ni gaire
perseverància en l'ad nació política, encara que això no fos atribuïble a la
peresa de q u è era acusat a mitja veu.
L'home, el líder popular del Centre Nacionalista Republicà, havia d ' ó s ser i fou .laume Carner. Per això, en constituir-se el nou Centre, a les darreries de l'any 1906, Jaume Carner en fou elegit president, amb una espontània
unanimitat. D ' a l t r a banda, els seus antecedents democràtics i republicans s'avenien amb les condicions que havia d'aplegar el director d'aquella força nombrosa, que només esperava les veus de comanament

per a posar-se en

marxi

i per a llançar-se a les grans batalles polítiques.
Es tenia fe així mateix en l'èxit que Jaume Carner aconseguiria a Madrid, l ' n dels prohoms del C. N . R.—em sembla que no m'equivoco si dic que
era fíubern

- fonamentava aquesta fe en arguments ben acceptables a prio-

F.I.S HOMES DEL C. N. R.

"5

r i . " E n Sunyol—deia Qubern—, a g r a d a r à molt a Madrid, i quedaran encisats
de les seves condicions d'orador elejíant i de la finor del seu esperit cultivat;
però el classificaran com un il·lustre orador més dels molts que presenta la
història del Parlament espanyol. Kn Cambó no a g r a d a r à ; l i reconeixeran talent oratori i polític, intenció i maquiavclisme; però la seva aspror el farà
a n t i p à t i c i la seva lleugeresa l i proporcionarà caigudes lamentables. Serà En
Carner el qui tindrà l'èxit més gros, perquè veuran en ell un nou tipus polític i un orador diferent dels oradors d'allà, d'una sinceritat i una empenta
a les quals la geni de .Madrid no està acostumada." Aquesta opinió era, en
gran pari almenys, compartida per Lluhí i Hissech.
Guhern va endevinar-ho pel que toca a Sunyol, però no pas pel que toca
a. Cambó i a Carner. El diputat pel Vendrell va debutar al Congrés en ocasió
del debat sobre les eleccions de Madrid, per complaure Salmeron, que demostrà un gran interès en aquesta intervem·ió inicial. El discurs de Ciinicr féu
bon efecte a M a d r i d ; però van trobar que Carner no era una figura extraordinària, ni com a orador ni com a polític.
A l cap d'algun temps, la doble actuació de Jaume Carner a Madrid i a
Hanelona va desil·lusionar els seus amics i la massa dels correligionaris; i
no volem d i r que en això tinguessin tota la raó. S'havia format la llegenda
d'un

Carner batallador, agressiu, ferreny, gairebé revolucionari.

E l pobre

Cirici Ventalló, que era un dels periodisles in/s llegits aleshores, va atribuir a
Carner, poc abans d'obrir-se les Corts de ta Solidaritat, uns plans formidables i fantàstics. " I l e endevinat—venia a d i r C i r i c i —

els projectes de Jau-

me Carner en els seus ulls. E l l es proposa de promoure grans debats parlamentaris, amb contínues tempestes polítiques, que t i r i n a terra els Governs
l'un darrera l'altre i que facin impossible cl normal funcionament del règim.
D'aquesta manera es crearà una situació revolucionària, en la qual triomfarà
l'ideal de la Solidaritat.'" Amb la seva habitual enlremaliadura, Cirici volia
suggerir als lectors la impressió que tot allò ho havia dit Carner mateix. Recordo molt bé que a aquest no va fer-li gens de gràcia la invenció truculenta
d'aquell periodista pintorescament imaginatiu. Precisament Jaume Carner tenia, com Sunyol, un profund instint conservador que es t r a d u ï a en la voluntat
de fer política seriosa. La serietat, entesa d'una manera potser massa rígida,
va ésser un dels dogmes cabdals en el primer període d'actuació del nacionalisme republicà. Era una serietat negativa, que consistia a no fer delermina-
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des coses, més que n fer-les de certa manera; una serietat encongida, sedent à r i a i còmoda.
L a veritat és que Carner està mancat d'algunes de ie.s condicions que són
indispensables a un director polític. A l meu entendre, és el menys polítie dels
antics prohoms del C. N . R. L i falta, sobretot, la vocació de polític. Ks va trobar dins la política portat per l'impuls entusiasta de la seva joventut, pel sentiment de revolta interior contra una política corcada i oprobiosa. I quan j a
estava embarcat, diguem-ho així. s'adonà que no l i plaïa gaire el viatge. Per
la vocació de la seva vida i per l'estructura del seu esperit. Carner és essencialment un advocat i potser encara més un gerent de grans indústries. Home ric,
que no necessita el bufet per a viure amplament, s'hi ha dedicat en cos i à n i ma, i la seva activitat professional no ha minvat ni en els darrers temps en
què la seva fortuna s'ha

multiplicat.

—Tinc—deia no fa gaires anys a un altre antic prohom del C. N . R.— deu
vegades més diners dels que calculava tenir en aquesta època.
Home de vitla casolana i de poques necessitats, sense ambicions d'ostentació mundana, el treball del bufet és per a ell un esplai de l'esperit, molt més
que un instrument de guany material. Especialitzat en qüestions de dret mercantil, la seva anomenada d'advocat és sòlida entre la gent de negocis.
L'esplai íntim que l i pz-oporciona l'advocacia, no el trobà pas en la política. Quan els homes i les comissions del partit anaven a parlar-li al seu despatx del carrer de Trafalgar. En Carner feia, encara que ell s'esforcés a
dissimular-ho, el posat d ' u n home al qual van a destorbar. E l seu interès per
als clients era més accentuat que el que mostrava per als correligionaris, i
això no pas per cap raó de lucre. Deixava les visites polítiques per a després
d'acabades les visites professionals i procurava enllestir aviat les consultes
i peticions de caràcter polític.
Jaume Carner, advocat que va trobar-se dins la política, seguí essent un
advocat per damunt de tot. i un advocat excel·lent com a tal. Un prohom del
grup em deia. en aquells temps ja llunyans:
— E l Carner advocat és completament diferent del Carner polític. Com a
polític és candi, es deixa convèncer aviat i cau alguna vegada en els paranys
dels adversaris. Com a advocat és tot el c o n t r a r i ; si el teniu com a lletrat de
la part c o n t r à r i a a la vostra, ja cal que v i g i l e u : és astut, veu les coses de
lluny, sent la voluntat de guanyar el plet, totes se les pensa, i si convé us posa
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paranys. É s capaç dc no recordar-se que té juntes polítiques i mítings als
quals ha de concórrer. Però no tingueu por que l i passi cap termini judicial
en els afers que ell porH, n i que deixi d'assistir als Consells d ' A d m i n i s t r a c i ó
de les seves Anònimes i dels seus Bancs!
L'amistat que tenia i ha seguit tenint amb .Jaume Carner el qui així parlava, treu tota interpretació malèvola a aquestes observacions, en les quals,
d'altra banda, hi ha una mica d'exageració.
La prova més clara de la mancança de vocació política de Carner, j o la
vcin, en la contesta que sovint donava als qui l i demanaven que prengués la
paraula en un míting 0 a una vetllada. Quasi sempre s'hi resistia tossudament.
No l i agradava la vida activa de les reunions polítiques. 1 com a raó decisiva
per a justificar la seva abstenció, deia:
A r a jo no tinc res per dir. Per què he de fer un discurs? Quan hagi de
d i r alguna cosa, j a la diré. en un discurs, o en una conferència, 0 en un article. P e r ò no em feu parlar sense tenir res per dir.
El cas és que Jaume Carner passava mesos i mesos sense a p a r è i x e r en p ú blic. É s concebible un líder polític que només tingui alguna cosa per d i r al
públic una vegada a l'any?
No volem pas insinuar que la raó invocada per Jaume Carner no fos sincera. Creiem, al contrari, que al·legava aquesta r a ó amb sinceritat. Però. a mesura que avançava el temps, encara tenia altres raons personals per a la seva
progressiva inactivitat com a polític. Des de bon començament va semblar-me
que Jaume Carner se sentia íntimament contrariat per les censures que a mitja veu l i adreçaven. 00 sols la gent de l'estat pla del partit, ans encara alguns dels prohoms. Sunyol, més retret encara que Carner, no amagava gaire
la seva disconformitat amb algunes de les actituds polítiques del diputat pel
Vendrell, sobretot en relació a la Lliga Regionalista. Responent al seu temperament. Sunyol exterioritzava les seves opinions en converses privades, tot
defugint de plantejar el problema davant els directors de l'Esquerra. Les censures de Sunyol—com les d'altres homes— arribaren a l'orella de Jaume Carner, i aquest se'n sentí agreujat.
—Si En Sunyol no està conforme amb el que jo faig, per què no m'ho d i u
directament?—feia En Carner.
Per aquest cantó s'alçava una mica el vel de les discòrdies entre els prohoms de ranomenada

Ksquerra, les quals

s'accentuaren

quan

es

formà

la

II8
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Unió Federal Nacionalista Republicana, que En Sunyol va considerar, des de
bon principi, com una equivocació. Si els homes del G. N . R. ja n» s'avenien
prou entre ells a despit de la llarga convivència política i de l'amistat

perso-

nal que els unia. molt menys s'avingueren encara amb els homes de l'antiga
Unió Republicana i del partit federal. La ('. E. X. R. no va estar mai unida
de fet. Els grups heterogenis que la componien no van arribar mai a compenetrar-se. I va perdre's el temps en lluites de casino i en disputes internes,
en Assemblees inútils i en batalles pintoresques

per a l'elecció de les .1 un-

tes municipals i de barri. Pere Coromines, que desitjava ésser, no l'home d "un
grup determinat, ans bé l'home de tots, el llaç d ' u n i ó , va veure davallar r à pidament la seva influència.

lira vivament discutit per tothom, i nombrosos

homes del C. N . H.. que era el nucli més important i l'únic v i u i viable de
l'Esquerra, es giraren contra el nou líder.
En la designació de Pere Coromines com a director del partit hi hagué,
al meu entendre, el més gros error polític de Jaume Carner. P e r ò cal reconèixer que fou un error compartit per quasi tots els altres prohoms del grup
i per una gran massa de gent. En veritat, Pere Coromines, en sortir del m U
lloc d'alt funcionari de l'Ajuntament de Barcelona per

a

posar-se al pap-

davanl d'un movimenl popular, era, com a polític, nn home inèdit. Constituïa una incògnita. Les esperances que féu concebre eren vastes, i l i va ésser
obert un crèdit de oonfiança

il·limitat. Jaume Carner creia absolutament

en

les condicions de Coromines. I'n dia li vaig sentir a d i r :
—Coromines farà en el poble encara més efecte que En Lerroux.
En aquell temps, el màxim

ideal dels polítics

catalans

era

trobar

un

Lerroux. pel que fa a la popularitat i a la influència sobre les masses.
Ren pocs eren els qui dins el C. N . R. no compartien, en major o en menor
grau. aquesta opinió. U i havia uns quants recelosos, precisament amics personals de Coromines, als quals cl tracte íntim amb l'autor de JJÜ V i d a austera
havia fet escèptics respecte a les seves condicions de polític i de conductor de
multituds. David Eerrer era un dels qui el judicaven amb més clarividència.
Podríem dir que Jaume Carner va abdicar en mans de Pere Coromines la
direcció de l'Esquerra catalanista. I ho féu amb tota lleialtat, content i optimista. Fer forat en la massa republicana i obrera de Harcelona era la suprema aspiració dels homes del C. N . R. I ells confiaven, per obtenir aquest resultat essencial, en les condicions oratòries, en la significació esquerrista i en
el prestigi romàntic de Coromines.

ELS HOMKS DF.L C. N. R.
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un bell espectacle d'abnegació i de desinterès el veure Carner i els

seus amics rentmeiani a llur situació cabdal i posant-se a les ordres d'u:i nouvingut. Kl nivell mora' dels capdavanters del C. N . R. era superior al dels
capdavanters dels altres grups polítics catalans d'aquella època. Tanmateix,
la complaença and) q u è cediren el lloc a Pere Coromines era deguda, no sols
a llur desinterès, ans encara a llur mancança d'ambició i de vocació política.
A la lleial satisfacció per la troballa d'un home al qual creien esplèndidament
dotat per a Cacció política, s'ajuntava una secreta alegria per haver-se descarregat ells d'una gran part de les feines—que tan feixugues trobaven—de
la direcció permanent del, partit.

Tinc motius per pensar que Jaume Carner no és bon coneixedor dels homes. Vaig adonar-me'n amb ocasió d'alguns incidents

interns

d ' E l Poble

Català. I ho vaig veure confirmat en el cas de .Manuel Rius, aleshores passant de Jaume Carner, com aquest ho havia estat del pare d'aquell. Rius i
Taulet. Quan tothom, al. C. N . R., jft s'havia adonat de la crisi interior de
l'actual marquès d'Olèrdola, Carner no s'ho volia creure.

Recordo

migdia vaig anar al seu despatx per a parlar-li

cosa d'A'/ PcibU

d'alguna

que

un

Català, quan Coromines ja havia deixat la direcció i jo me n'havia encarregat per segona vegada. Sortirem junts, carrer de Trafalgar amunt, en d i r e ç ció a la plaça d T r q u i n a o n a . Carner. Rius i j o . Carner va dir-me que l i havien agradat molt uns articles que jo havia publicat feia pocs dies en el diari,
a propòsit de qüestions de política estrangera i de la posició dels partits d'esquerra europeus davant certs problemes. Tot parlant. Carner va adreçar-se
a Rius per a recaptar la seva conformilat a les idees que exposava.
—Veritat, Rius... f—va d i r d i .
Rius i Rius, que l'havia escoltat amb una rialleta enigmàtica, féu una contesta evasiva i incongruent. Vaig tenir la impressió que Carner ignorava l'evolució interior del seu passant, evolució que ja havia anat força enllà i que
era comentada a les taules de cafè del C. N . R.. inst-ïHat aleshores al carrer de
Pelayo.
A la Plaça d'Urquinaona, davant el carrer de Claris, em acomiadàrem.
Carner va anar-se'n cap a l'cstablimenl d ' h i d r o t c r à p i a del carrer de Casp on.
des de fa molts anys, segueix diàriament les seves pràctiques higièniques. Si
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volguéssim fer una frase diríem que Jaume Carner ha demostrat més perseverància en la hidroteràpia que en la política.

Confesso que, personalment, conec poc Jaume Carner. Mentre que, en els
temps del C. N . R. i dc la U. F . N . R., jo veia sovint Sunyol i molt més sovint
Lluhí i Risseeh. amb els quals sostenia amigables converses, sols de llarg en
llarg veia Carner. Les nostres relacions no passaven de superficials. Per això
no em crec amb prou coneixença de l'home per a fer-ne, amb alguna garantia d'encert, un retrat psicològic. He sentit sempre per Jaume Carner una
espontània simpatia; i quan vingué el "pacte de Sant Gervasi" cm costava de
creure que ell s'hi avingués. A despit d'aquesta insuficient coneixença

per-

sonal, vaig poder apreciar de prop les reaccions de ("arner davant alguns fets
personals i polítics, i això em va convèncer que hi ha en ell un gran fons de
noblesa, de rectitud i d'esperit de justícia. Fils defectes més vistents que em
sembla haver-li observat, són una certa tendència al ressentiment i una punta
de malfiança.
—En

Carner—deia un capdavanter

de l'Esquerra—, és un pagès del

Vendrell.
I no donava, en d i r això, cap sentit pejoratiu a les seves paraules. Volia
d i r que Carner reuneix les virtuts i els defectes de la pagesia de la Catalunya
Nova.
D ' a l t r a banda, és just de fer constar que n n i ningú no donà interpretacions tèrboles als actes de Jaume Carner, ni àdhuc a les seves equivocacions.
Qmn

Sunyol, o Lluhí, o Gubern es planyien de la seva actitud massa com-

plaent envers Cambó i la Lliga Regionalista, reconeixien que Carner obrava
micament amb desinterès. Ben al revés de molts homes que, sota el despin'at rètol de republicans, servien la política regionalista per menuts interessos
oersonals i locals.
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Nota sobre Chesterton

A

QUESTS dies passats lie tingut «liferents cunverses

amb Josep M . ' Junoy,

en el curs de les quals el nieu il·lustre amic m'ha contat en detall el seu

projecte de traduir les obres completes de (J. K. Chesterton al català. Per tal
de portar el projecte a cap. ha constituït un comitè de traductors de reconeguda
solvència i capacitat, davant del qual s'hi lia posat un home que té de l'obra
del gran escriptor anglès un roneixement tan minuciosament perfecte, que n'arriba a ésser un veritable especialista.: el senyor Pau Romeva. i o t parlant, En
Junoy semblava encantat de la seva aspiració en marxa i demostrava una admiració extraordinària per l'escriptor catòlic, fis—em deia—un gran Pare de l'Església; i . probablement, aquest era l'elogi més acadèmic, diríem, que en feia.
Car a l'hora de trobar arguments en el camp de la pura cordialitat, demostrava
disposar de possibilitats inexhauribles. És un esi)ectacle vertaderament

agrada-

ble veure un home admirant un altre home en el grau de comprensió i d'intel·ligència que Josep M.» Junoy posa en els seus entusiasmes. El fet en si és ja
a casa nostra prou sensacional i)er ésser subratllat, però ara el fet gairebé passa
de mida. Car, si hi ba en aquest món dos homes essencialment diferents, són l'escriptor anglès i l'escriptor català. El primer és un gòtic en tota l'extensió de la
paraula, d'una matusseria, d'un sentit comú, d'una sensibleria i d'un grotesc que
contrasten curiosament amb el refinament, la sensibilitat, l'agudesa i la complicació del segon. No vaig pas poder-me estar de descabdellar-li aquest contrast, i
alhora vaig felicitar-lo per l'amor al proïsme i la caritat intensa que demostra el
tracte amb gent tan estranya. Però no vaig

yias

insistir massa, |)erquè sé

per

ex-

periència que les pràctiques religioses cOmpocfen l'adopció voluntària d'aquests
i d'altres sacrificis i que de vegades un hom ofereix de bo de bo l'altra galta.

JOSEP PLA

Així és que Josep M . " Junoy cm digué textiialnient que s i L a Nova Revista el
l>ortava a facilitar-li la realització de l a traducció integra de l'obra de ( i . K.
Chesterton, donaria \ K T molt i>en empleats els innombrables mals de cap que la
revista l i havia douat i li donava. A i x ò ho vaig trobar senzillament admirable.
H i ha un fet objectiu que pot encoratjar molt el gran projecte de J. M . " Junoy:

es l'èxit considerable que ve obtenint "L'home perdurable", que ha tra-

d u ï t — c o m tothom saj)—el senyor

Marià Manent. i ha publicat la " Biblioteca

Horitzons". Aquest llibre, no hi ha dubte, és un gran llibre. Si es comença, no
hi ha manera humana de deixar-lo. És ple com una espiga de blat per Sant Joan.
És sòlid, agut, divertit i notòriament és l'obra d'un intel·lectual que es troba en
la plenitud dels seus somnis, dels seus coneixements i de les seves ppBQibUitata.
El seu origen és clar. Chesterton ha llegit la silueta de la " H i s t ò r i a Universal",
de Wells. La història de Wells és imparcial fins a l'extrem que pot ésser i m |>arcial una obra d'aquest caràcter feta |)er un home que accepta les dades i les
investigacions de la tendència c u l t u r a l esquerrista, lil)eral 0 reformista.' o laica,
si és que no us satisfà, l'ús d'uns adjectius que un desgast ptditíc constant

ha

desmonetitzat considerablement. Accepta la ciència, la teoria de l'evolució, el progrés Darvvin i , en general, tots els priíu-ipis del radicalisme universitari, protestant i anglès. Això sol ja dóna a entendre que, en aquest esquema de la història, la religió catòlica i els països que han fet la política d'aquesta religió són
jxjsats, en tant que factors del progrés humà, sota la pressió crítica tradicional
en els homes d'aquesta tendència. Davant d'un llibre així, és i x M f e c t a m e n t natural que Chesterton hajji reaccionat d'una manera vivissima i que, fatalment, s'hagi trobat empès a escriure una altra silueta contenint una vindicació de la religió i de l'Església com a factors positius. Aquest origen, una mica modest, fa
tant d'honor a W e l l s com al seu propi autor, a part de la satisfacció que deu
produir el trobar un llibre tan bo que només de refutar-lo en pugui sortir un
altre llibre excel·lent. Aquest és l'origen de "L'home perdurable",

i noteu, tot

passant, els enormes avantatges que produeix a un jais el fet de tenir la llibertat de pensament definitivament consolidada i els fruits considerables que dón i
l'adopció, com un fet de normalitat social, del règim de discussió i de polèmica, obert.
És única i exclusivament per l'agudesa obligatòria que comjxjrta tota posició polèmica que en aquest llibre la vulgaritat de les tesis de Chesterton

resta
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salvada i absolutament

redimida.

las

En els jaisos catòlics hi ha hagut milers i mi-

lers d'autors que han demostrat amb tota mena d'arguments que Déu ha creat
personalment el món i ''home. El fet és. però, que malgrat la unanimitat que
aquests autors han respirat, han arribat rarament a escriure un llibre de l'interès enorme i de la força apologètica de "L'home perdurable". Si a Anglaterra
ei corrent evolucionista i darwinista no tingués tanta vivor i tanta malícia, com
seria possible d'explicar-se l'inoblidable entusiasme que produeix la lectura de
l'adotzenada postulació de creacionisme ortodox que fa el seu autor? Jo estic
convençut que una cosa s'explica per l'alti a. l'na vegada sentat això, Chesterton s'esforça d'una manerà exceixnonalmenj brillant a fixar el què representen
Egipte i Babilònia. Buda i Confuci, la mitologia clàssica i Cartago relativament
a Jesucrist i l'Església. Seguidament i , en contra de la tendència dels que consideren Jesús com un home potser

exceiKional.

l'autor anglès ixistula la MI-

l)erioritat—-la divinitat—de Crist en tots els rams, i en aquest punt la digitació
de Chesterton és pura i simplement màgica, l'inaimcnt, el fet de la persistència
de l'Església a través dels últims vint segles, li dóna peu per afirmar la seva
creença en el fet de la impossibilitat de Mperat el catolicisme en tant que satisfacció religiosa. Bàrbarament esquematitzat, el llibre és això. 1 el lector que estigui una mica acostumat al tracte amb l'obra d'aquest escriptor, observarà, sense més ni més, que aquests són. precisament, els seus temes. La matèria té, de
natural, en efecte, prou vaguetat gpflÉptó l'autor hi pugui, a sobre, exercitar el do
que té per manejar una dialèctica de masses i de contrastos, globals i matussers.
Pel fet d'ésser el camp en què es mouen aquestes matèries un camp dominat per
la gent més seriosa i prudent que existeix—res menys que els savis—s'esdevé
que la mateixa severitat de la matèria dóna un relleu formidable a l'aire irresistiblement grotesc i infinitament humà que Chesterton dóna als seus arguments i
a les seves reduccions

a d (ib.uirdum.

Xocant contra les extravagants precisions

dels professors, dels historiadors i dels periodistes distingits—i jjer tant, contra
la mentalitat del lector mitjà necessàriament influenciat pels clixés còmodes i
absurds que circulen -entre la gent ben educada—les remarques de sentit comú
que fa l'escriptor cauen amb un pes ciclòpic i fan literalment pariiellejar. E l seu
lirisme abundant, fluent, flotant, la seva traça per tractar les coses una mica a les
I>alpentes, la seva facilitat per presentar la cosa més vulgar des d'un punt de vista
personal, acaben de donar a •L'home i)erdurable" un interès excepcional.
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És una vertadera llàstima que els nostres admirables crítics no s'Iia^in pres la

molèstia de demostrar que aquesta i en }íeneral les obres ai)ologètiques de Chesterton, ens ban, a nosaltres catalans, d'enllucniar fatalment. És relativament fàcil. Les hem de trobar enlluernadores \)er una raó molt sen/illa: perquè ens comprometen tant. Ell el nostre pais—a menys que es demostri el contrari—tothom
és catòlic. En som des del començament, i tot fa creure que la perseverància és
una de les nostres virtuts més visibles. Kls nostres sentiments religiosos tenen
pergamins de confiança, i aquesta ve"a nissaga de les nostres creences és probablement el que ens porta a tractar duna manera excessivament familiar i caso'ana les coses de la religió. És molt probable que—per dir-ho vulgarment—hi tinguem j)ell morta. Això fa que quan surt un home a explicar-nos el que tots sabem, ens surti a flor de peU una joia tan gran que quedem estufats com un paó.
Això fa, encara, que les al·lusions més òbvies als nostres coneixements més clars,
ens donen una idea especialment lúcida de la nostra grandesa. Ens sentim, cn un
mot, fortissims i innocents, assegurats i collats, enormes i vivents. I-a nostra im[(ortància ens arriba a fer por en el sentit que fan i)or als vells conservadors els
records extravagants de la seva joventut. Ens espanta que ens diguin que els
afers de la religió són tal com són, això és, dominats ix-r un gust de l'extremisme absolutament seriós. Ens enjoia per un cantó el sentir el gruix de la nostra
presència. Però, \>cr altra banda, ens compromet, perquè els nostres sentiments
tenen un aigualiment massa provincià

p a ixwler ésser alguna cosa més que en-

raonats. Així com diem. sovint: " S i tots els capellans fossin com aquest, aniríem molt b é " , tanquem "l.'home [ « r d u r a b l e " |)ensant que mai no hauríem cregut
que la nostra religió fos el qui realment és. Però, alhora, amanim aquestes idees
subversives amb el i)ensament que les coses ja estan bé com estan i que M r . Chesterton probablement en fa un gra massa.
És tan poc convencional, aquest autor! Si tinguéssiu ocasió de seguir-lo en el
seu propi ambient, això és, en contrast amb la vida anglesa de cada dia. encara
quedaríeu més parats. Chesterton no ha estat sempre catòlic. Es convertí a la religió catòlica després d"haver estat molt de tenij» espirítista. Si senyor, textualment, espiritista. Us sorprèn, naturalment. Estem tan ben acostumats! Estem.
])er exemple, acostumats a Saber que en el nostre país els espiritistes són, llevat
del Dr. Huml)ert Torres de Lleida, uns ximples acabats. Estem acostumats, encara, a néixer amb la veritat a la butxaca. Lis anglesos, tenen un naixement més
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mrxlest i senzill. Neixen sense res i això fa que hagin de cercar la veritat on és.
Les circunisiàiuies de la vida portaren Mr. Chesterton a cercar-la pel cantó dels
cspiritismes. Altres són vegetarians. Altres són antiviviseccionistes. Altres teòsofs. Llevat dels que ho tenen tot resolt, això és, dels afiliats a l'Església d'Anglaterra, tots els altres cerquen quelcom, i tothom té la seva mania essencial.
Però a Mr. Chesterton les doctrines i pràctiques espiritistes li degueren donar
poc rendiment espiritual, tota vegada que es convertí al catolicisme. No ha escrit e n c a r a — i això és agradable si hom pensa que a França els convertits més
intel·ligents no es descuiden mai d'escriure de la manera més interessant

que

poden el llibre de la s e v a conversió—no ha jas escrit, dèiem, el llibre de la seva
conversió. Ningú millor que ell podrà escriure sobre les peripècies del trànsit
de l'espiritisme al catolicisme, el gran llibre que tothom es])era. Ha tocat el tema moltíssimes vegades lateralment, fins a l'extrem que es pot dir que tota la
seva obra a]X)logètica és un suculent hors d ' a u v r e de l'obra de la seva conversió. Tot vindrà si a Déu plau i mentre ho esperem em sembla d una gran utilitat subrat^ar el fet de la seva provinença. Car no deixa d'ésser curiosissim de
jiensar

que aquest parc de l'Lsglésia prové espedficament de respiritisme. Per

•mi. aquest fet és la més gran garantia de la sinceritat d'aquest autor. Car no n'hi
ha prQU amb dir—com diem, tots nosaltres—que l'espiritisme és una cosa de
quatre ximples. Si ens fessin demostrar en aquest punt el nostre pensament; ens
veuríem ben embarassats. El que cal \ x r fer aquestes afirmacions, és haver estat
com M r . Chesterton un sincer espiritista i sal)er fer almenys ballar la taula. En
altres paraules d'un sentit més general: per fer aquestes i altres afirmacions, çal
haver jugat fort sobre una carta. Cal haver-se apassionat tan sols per una cosa.
Cal haver tingut la necessitat de donar un sentit a la vida i una explicació a les
causes primeres. Cal haver tingut prou força per sospesar un fet i el seu contrari. i)er triar. Totes aquestes activitats semblen pertànyer, relativament a la nostra vida mansoia i enraonada, a un altre planeta. Naixem innocents i feliços certament, completament imposats dels problemes de la veritat; 0erò els millors h
bres sobre els nostres sentiments més essencials es publiquen en anglès i els
signa un home que fa pocs anys feia ballar la taula i parlava amb una veu cavernosa amb l'esperit de Napoleó 0 amb l'ombra del seu avi. Si jo fos interessat d'una
manera directa en el moviment catòlic, aquest fet m'horroritzaria, perquè em
donaria una idea clara de l'escanyoliment progressiu de les meves il·lusions més
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cares. Posat a esbrinar les causes d'aquest escanyolinient. una vegada fets els
trel>alls de c o m i K i r a c i ó necessaris, és probable que arribés a unes determinades
conclusions. Potser trobaria que la clau de la força de Chesterton és el gruix de
llibertat que hi ha a Anglaterra. Potser trobaria encara que l'explicació de la
debilitat de la nostra producció és deu únicament i exclusiva a la misèria dels
estats d'unanimitat. A Anglaterra, la gent pot arribar a un resultat \ K T la senzilla raó que es pol errar. A casa nostra, hom no ixit arribar enlloc. i>erquè tot
és resolt per e n d a v a n t . I p e r remeiar-ho. certament no insistiria pas en el sinistre joc que consisteix a explicar de qualsevol m a n e r a la teoria de l'evolució—
per posar un exemple—])er donar-se el gust de refutar-la triomfalment. Endolciria més aviat els costums, i si trobés algun jxibre il-lús i)elegrí a la recerca de
la veritat, faria els ixissibles per no espantar-lo i no m'esmolaria clavant seu. a m b
una llima fina, les dents afinades. Aquest seria, 'em sembla, l'únic joc net acceptable.
Una de les coses més admirables de Chesterton són els seus atacs a la ciència i als savis. Aquests atacs demostren una força considerable. En la meva modesta esfera i d'una manera m o l t s i i i K í i f i c i a l , he t r a c t a t d e iKisar de manifest la
insanitat ínsttportablè d'alguns savis.' No hi vaig pas guanyar cap fortuna, ix-rò
això no v o l pas dir que no insisteixi un dia o altre. Aquesta feina és, a casa nostra, d'una urgència es])ecial. jx^rquè el no-res i la |x;danteria dels savis va prenent un increment tan gros, que ningú no podria dir avui On anirem a ]>arar.
M r . Chesterton ha tingut la sort de tenir, en aquesta campanya, per companys,
els anglesos més considerables del s e u t e m p s , principalment M r . Bernard Shaw
i Mr." Hillaire Belloc. Car en aquest punt hi ha hagut una coincidència curiosa entre certs intel·lectuals de la Societat Fabiana i d'elements catòlics, i , a més.
francòfils com M r . Helloc. Aquesta coincidència

ha d'ajudar

a comprendre el

I>er què dos homes de formació i d'idees tan diferents com Shaw i Chesterton hagin viscut sempre en termes de mútua admiració i de vivissim respecte. Tothom sap, a més, que M r . Shaw s'ha dedicat a demolir les insanitats de la medicina i les aberracions dels metges. La seva cami>anva contra les vacunes i especialment contra la de la verola—afer que a Anglaterra no està ni de molt resolt—és una de les campanyes més admirables que s'han fet a Anglaterra en
aquests últims anys. M r . Belloc. que és un dels homes de més sentit comú que
existeixen i un dels anglesos més llatinitzats. ha tingut la nialicia d'aplicar el seu
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esperit a les ciències aparentment més precises que existeixen, com, p e r exemple. la meteorologia. El plat fort l'ha, però. subministrat M r . Chesterton atacant les coses més aiKira'oses. la història dels historiadors, la prehistòria, l'arqueologia, l'astronomia, la fisiologia, arribant fins a l'extrem de posar sota la
pressió de la seva critica

un dels principis científics més importants que exis-

teixen i que és la inducció. A còpia d'insistir, aquests 'escriptors han arribat a
un gran resultat. Avui, a Anglnterra, un hom pot («nsar i obrar com si la ciència i els savis no existissin. A Catalunya, una gesta semblant

és cada vegada

més impossible. Vull dir que han salvat i>er al seu pais aquella reserva de sentit
comú i de moralitat essenciaj. sense les quals la vida esdevé una pura follia. Car
la ciència mata el sentit comú en el sentit en què es ix)t veure a "Bouvard i Pecuchet" de Flaubert, el llibre més seriós, probablement, del segle passat. I mata
la moralitat en el sentit que fou morta la moralitat pér la cultura a Alemanya
abans de la guerra. És per això que. en certa manera, Shaw, Chesterton i Belloc
han fet més que ningú a Anglaterra ]KT salvar els principis essencials de la civilització humana. Sempre, de tota manera, arriljem a la mateixa conclusió:
per què ha estat possible arribar a crear una tal ofensiva? Senzillament: perquè
el savi prenia, divinitzat per la seva tarima, una fornia d'insidiosa intervenció,
Car davant d'un savi en estat de fer paperetes i de catalogar-les en calaixos perfectes, es fa ben difícil de no deixar-lo tranquil en la seva mania. En canvi,
davant de certes altres ingenuïtats, calia prevenir-se. perquè hi ha formes de
demència socialment nefastes. Així. si un home troba un ullal esgarriat i es preval dels seus títols per explicar-nos fil per randa com anaven fets els homes prehistòrics, el que pensaven i el que sentien, hom no pot menys, si vol jugar net,
que subestimar la importància de l'ullal. Si surt un altre home i valent-se del seu
utillatge històric, escriu un llibre voluminós per demostrar que el món va malament des que la idea dels reis de dret diví va de baixa, n'hi haurà prou amb el
sentit comú per parar-li els peus.
Arribem, per tant, a la conclusió següent: que el sentit comú només serveix
per alguna cosa en el llocs en què la ciència té la força de presentar-se en forma
tendenciosa. Això és el que treu molt d'interès a la nostra ironia i el que explique malgrat estar el nostre país sota la influència notòria dels savis, la seva
ca
mateixa mediocre prudència fa que sigui poc divertit d'atacar-los. Potser, els
que donen més flanc són eb nostres pobres financiers. Però preneu, per exem-
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j)le. la prehistòria a Anglaterra. És evident que en aquest pais l'home prehistòric interessa molt menys que un hon j a r t i t de futbol o una cursa de cavalls.
L'home prehistòric no interessa en si gens ni mica. Per què el cultiu de la prehistòria és, doncs, tan popular? Molt senzill: perquè hi ha molts anglesos que
mediten sobre el primer capitol del Gènesi i sobre la intervenció personal de
Déu en la creació del món i de l'home. l'er això necessiten l'home prehistòric
com el pa que mengen, car el saber si Déu intervingué o no en la creació els interessa molt més que no imjxirta quin final de capa, ni que cap Derby. I aixi, a
nglaterra, trobeu i)ersones que us demanen intensament preocupades: Si l'hoi v ; no ve de Y A n l r o p o f i t c c u s , voleu fer-me el favor de dir-me d'on ve? A casa
postra, tota la meva experiència sobre l'origen de l'home es redueix a una conversa que vaig sentir un divendres de mercat a I>a Hisbal entre l'empleat de
correus i un propietari instruït. No he sentit mai cap intel·lectual de Har.-cln
na demanar-me el que penso de la qüestió, i això que de vegades dec fer cara
de pensar-hi. La conversa de La Hisbal fou potser excessivament

llarga, peirè

no vaig sentir mai que hi sortissin els noms de Hug < )bermaier ni el del Dr.
Schulten. 1 la conversa s'acabà com- solen acabar-se Ics converses entre nosaltres. Decidiren tomar-ne a larlar el divendres següent a l'hora de prendre
cafè. Ea pot deduir de tot això que tot i ésser l'experiència d'un home, és IH-'H
petita. Deixeu-tne, i)erò, dir, de seguida, que és perfMtamèht significativa. I és
significativa en el sentit que demostra que no estem fets jwr certs problemes.
Serem capaços, si voleu, d'ésser els primers colleiiinnistes d'objectes

prehistò-

ics del món. Els guardarem amb una delicadesa |)erfecta, però no ens passarà
mai |)el cap de veure'ls amb ulls maliciosos i menys de voler-ne treure, a través
d'ells, l'entrellat de la voluntat de Déu.
Es podria discutir, ara, la lògica de la posició de M r . Chesterton. Car s'ha de
fer remarcar que partint de la seva afirmació de la insanitat de la ciència, altres
escriptors han arribat a principis absolutament contraris. Per exemple Anatolc
l*rance, que fou alguna cosa més que un escèptic i un cínic. En les obres d'aquests dos escriptors s'hi troba la mateixa enyorança d'un món idíl·lic. Però
així com Erance pretenia haver-lo vist en la màgica blanca d'una mitologia poblada de Déus sense gelosies, Chesterton pretén haver-lo trobat en el dogma.
No entra i»as ara com ara, en els meus projectes, enfondir aquestes diferències
allunyades. El que vull dir, renrenent el fil groller del discurs, és que no sé veu-
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re el perquè s'ha de fer servir el nom de l'escriptor anglès per trabucar l'ordre
natural de les coses. Als intel·lectuals, en tant que intel·lectuals, ens convé abans
de tot, sigui quina sigui la nostra particular ppóidó, crear un ambient de llibertat. Hls catòlics haurien d ésser els primers de reronèixer-ho. a menys que es
conformin a mantenir l'estat d'ineficiència que té la seva producció. No poden
pas estar satisfets de cap manera, i és de suposar que si s'emprenen la traducció integral de l'escriptor anglès, no és precisament per refinar un xic la mediocritat general. Haurien de tenir, almenys, la caritat de deixar-se combatre.

Per

donar lleugeresa a la seva cuirassa haurien-, com aquell que diu, de subvencionar
els seus enemics en lloc d'«icla]>arai--los amb la traducció d'arguments, el \)es dels
quals només ix)t explicar-se 1*1 règim de polèmica i de llil)ertat de què beneficia
el seu autor. Car Chesterton, per nosaltres, és un nom sinònim amb l'enyorança de la llibertat. Per raonar un xic aquesta meva posició, és pel que he escrit
aquest article.
I això, IKMI entès, no vol pas dir que nosaltres ens o|X)sem a un projecte editorial que considerem imixirtantissim.

Si hi ha subscriptors, jo tractaré, si puc,

d'ésser de la llista. Car Chesterton m'entusiasma. Sento que és una bona perBODS, i un intel·lectual de les seves dimensions, quan és una bona persona, és la
cosa que s'assembla més a un àngel. L'intel·lectual, en el sentit corrent de la paraula, és un ésser sinistre, tís un home capaç de demostrar a qualsevol hora del
dia 0 de la nit el primer que es presenta, sigui blanc, sigui negre, sigui vermell.
L'intel·lectual és, generalment, un ésser amoral en el sentit que és amoral tot
home vanitós i refinat. Els artistes són per definició els intel·lectuals per essència, car els artistes gaudeixen d'una impunitat social que els relleva graciosament de defensar-se i de justificar els seus estats de morbidesa indiferent. 1 tots
són iguals en aquest punt, els franciscans com els anarquistes. I per això encara
he dit tantes vegades que la revolució russa em sembla que tingué una Irase moral indiscutible, no fos més que pel fet d'ésser

feta al crit "d'abaix

la i n -

tel·ligència". L'escriptor anglès em sembla, relativament als homes oficialment
intel·ligents i refinats, un ésser d'un altre planeta. Malgrat la seva forqa de digitació dialèctica—només com|)arable amb la de les millors obres de Shaw—no
ha fet mai jocs de mans. I això té un mèrit enorme. I ^ s seves intervencions
constants en la vida anglesa de cada dia. són admirables. E l seu respecte absolut de la realitat i de la veritat, li dóna una exemplaritat envejable. És. a m é s ,
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un demòcrata acabat, i això cs una altra KanuHm- Ha escrit el millur llibre probablement que es coneix sobre Dickens. i Dickens qui fou sinó l'iiome del segle passat que senti d'una manera més profunda el resjxícte ])el ix>ble? Comparades amb la riquesa humana d'aquest home. les vanes agitacions de la banda artistico-literària d'Snohs i d'csiiecttladors (|uc bullen ])€T les grans ciutats arrossegant una mèdula insaciable, fan l'efecte d'un cultiu microbià de proixnTions
dantesques.
I qui podria donar tan sols una pàl·lida idea de les possibilitats literàries de
Mr. Chesterton? Potser en aquest punt no puc ésser menys que parcial, [lerquè
tcm|)cramentalmenl tot em porta a admirar lescriptor anglès. El seu estil no té |)as
una finalitat en si mateix, i en aquest sentit es troba en el pol oixisat de la majoria dels escriptors catalans. El seu estil ,no és més que una manera, de vegades reeixida, de vegades menys reeixida, per a dir coses. Ea iKclantcria. doncs,
n'és exclosa. A r a oooipaien-lo, \)er tal de veure'l clar. si us plau. amb els immortals discursos de la història de Tucidides. La finor del grec té una cosa de
malabarisme |)erfectament reeixit. Ea matusseria de l'anglès és constant i avança a les palpentes com un embriac dins de la boira. De vegades, la matusseria s'il·lumina dc colors angelicals de taula primitiva, D'altres

és tonilruant i

Monstruós com una gàrgola. Gegantí i lleig com un ])ecat. el morro com un
porcell, juga amb les coses absurdes, amb una vaca, un campanar i una floreta
blava. Altres vegades és trencadís i subtil com un arbre despullat. íís un gòtic
i té desenrotlladissima la joia faceciosa dels gòtics. Es f u n n y , d r ò l e . d'una bufoneria que no s'acaba mai. N o l'espanta cap cosa grotesca i , l'hivern passat, el
"Mancbester Guardian" l'arribava a trobar exagerat, fis d'un mal gust deliciós,
Ea irreverència de les seves ingenuïtats desfà les cares més llargues. Està admirablement dotat i)er fer esquemes, per treure d'un període històric, d'un corrent d'idees, de la vida d'un home, la seva nota característica, essencial, inoblidable. Si tinguéssim espai, ens complauríem acostant a cada un <lels nostres pobres adjectius una cita adequada. E'espaí ens manca i moltes altres persones ho
podrien fer—i, segurament, ho faran—amb més autoritat que nosaltres. Jo voldria només donar una idea—i veig que i)er més esforços que faig no la sabria
donar—de la meva incondicional admiració per M r . Chesterton. Depassa ix)tser l'admiració que pugui tenir \yer no imix)rta quin escriptor vivent. M'interessa gairebé d'una manera integral, no sols la seva ixirt ideològica i de polèniica
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religiosa, sinó el seu cantó polític i social. És Un escriptor que envejo. Em sembla haver comprès, per altra part. tot l'interès que tè. Kl seu optimisme deslinrdant. el seu gust per t n rtar les coses com un conte d'infants, els seus esponjaments i les seves meravelles potser no s'ajusten prou bé a l'experiència general
de la vida. Potser la seva excessiva esi)ecialització sentimental, la seva dilatació
de cor. els seus estats d'idealitat, són coses que la mitjana de la gent corrent no
podréta mai absolutament comprendre. Però 'a culpa, si no bi arribem, serà nostra i exclusivament nostra. Car a Chesterton—i usem paraules que ens deia Josep M . " Junoy—no l'esi^mta mai d'ésser bona persona. Jo completaria la idea
dient que l'escriplor anglès és una de les bones p e n ó n e s més interessants que
existeixen al món. I això em sembla què és una remarca important, tota vegada que el món intel·lectual de la nostra època tendeix a trobar cada vegada més
interessants els carteristes.
És. em sembla, després d'baver fet aquestes afirmacions d'entusiasme, amb
l'autoritat que dóna sempre una admiració, que dic, però, que la qüestió Chesterton, a Catalunya, està en peu. No p ò d à n «lissoL-iar aquest nom amb l'enyorança de la llil)ertat. Jo estic convençut que el que convé no és enfonsar portes
obertes, sinó |)ortes tancades. El que convé no és fer les coses més fàcils, sinó
fer les més difícils. Més que arguments de peu de banc, cal una agitació de peu
de banc. En el seu camí cap a la innocència, estimats amics nostres

trobaran en

les obres de l'escriptor anglès diversos llocs on recolzar-se sòlidament.
JOSEP P L A
Londres, j u l i o l .

La nostra història
vista pels historiadors britànics

V. "The Cambridge Modern History"

l V B i n i en l'article precedent que el nostre pais s'havia

conservat

suficient-

ment desvetllat durant els segles de decadència per prendre part en els
dos conflictes més grans que commogueren l'L-'uroi» de l'Kdat Moderna. I escatiem com era presentada la intervenció de Catalunya en la Guerra dels Trenta
Anys dins TUc Cambridge M o d e r n H i s l o r y . Vegem ara com hi és presentada la
seva intervenció en la Guerra de Successió a la Corona d'Kspanya.
The W a r o f T h e Spaivish Successiou es titula el capítol referent a aquella
guerra, i compren dues parts: i ) Campuiyiis a n d Neyotialions, redactada per G.
T . Atkinson. " F e l l o w " de l'I·Lxeter College d'Oxford. 2) The Pcace o f U t r e c h t
and the Supplemenlary í ' a e i f i c a t i o n s , redactada jx-r A . VV. Ward, "Master" de
l'eterhouse. En ambdues trol)em al·lusions a la intervenció de Catalunya al costat
dels partidària de l'Arxiduc Carles, i ambdues són extraordinàriament interessants [icrquè ens ajuden a comprendre el punt de vista anglès en una qüestió
en la qual Anglaterra jugà un pajíer preponderant.
Trobem la primera al·lusió (pàg. 404), en ésser estudiada per G. '1". A t k i n son la situació militar al començament del conflicte. " A Esiianya—diu—Felip
havia estat reconegut promptament. excepte sols a Catalunya, i els recursos de
les possessions de les índies espanyoles

eren aixi posats a la disposició de

Lluís X I V . " Essent el domini mediterrani un dels principals problemes que les
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potencies anaven a debatre en aquella guerra, és natural que lactitud de Catalunva. per la seva posició mediterrània i iwninsular, suscités ben d'hora l'atenció dels homes d'Kstat, i que una part d'ella, l'illa de Menorca, fos, des que les
hostilitats es trencaren, i àdhuc abans, un dels objectius d'Anglaterra, "(iuillem
havia vist—escriu l'esmentat historiador anglès (pàg, 411)—. alliçonat i « r l'experiència recent de la darrera guerra, que si Espflnya passava a un Horbó, A n glaterra seria exclosa del Mediterrani, a meitys que jxigués assegurar-se una
base dins l'Estret. Havia lluitat fortament ]>cr obtenir Menorca per a Anglaterra, i si no hagués estat per la repugnància de Rooke a aventurar-se essent ja
tan avançada l'estació, un'estol hauria estat probablement tramès a Càdiç en la
tardor de 1701. per impedir als francesos d'ocupar una tan capital posició." A
canvi de Càdiç fou més endavant, sempre amb In mateixa finalitat obsessionant,
Ücupat Gibraltar (1704): i després del combat de Vélez Màlaga es pot dir que
la supremacia anglesa en el Mediterrani va restar assegurada. Això ens explica
la facilitat amb què Peterlwrough, sense seriós contrast per part de l'esquadra
francesa,

\x)gué

recórrer les costes mediterrànies de la Península i desemlwircar

prop de Barcelona. "L'estol de Shovel—escriu Atkinson (pàg. 416)—va

portar

forces britàniques al llarg de la costa oriental, on Peterborough fou aixi posat
en disposició (l'inaugurar la seva remarcable carrera amb l'assalt de

Montjuir

(12 setembrè) i la reducció de Harcelona (9 octubre 1705). Aquesta fou seguida de l'adopció de la causa dels Habsburg per Catalunya i València; i , si bé a la
primavera següent, mentre era absent del Mediterrani el gros de la flota anglesa, un exèrcit francès, sota el comandament de Tessé. va envair Catalunya i va
assetjar Barcelona (febrer), la tornada de la flota de Leglce en tota la seva puixança va obligar l'esquadra de Toló. que havia còbeft les operacions, a tornar
a port. i va obligar Tessé a llevar el setge (11 maig) i a batre's desastrosament
en retirada. València fou de bell nou deslliurada dels francesos;

i , el 26 de

juny. Madrid va ixissar a mans dels Aliats, (lalway. amb forces anglo-portugueses, havia pres Ciudad-Rodrigo en el mes de mai}; i avançà per Salamanca vers
Madrid, mentre el Mariscal Berwick es retirava davant d'ell. Però fora de Catalunya i València, a penes cap espanyol no era en favor de Carles: Castella
era unida a Felip; Herwick va tomar amb reforços; i Galway. després d'una
breu estada, va creure necessari d'evacuar Madrid; i . tot i haver-se-li unit Peterborough (6 agost), hagué finalment de retirar-se a València, a les fronteres de
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la (jual va establir els seus quàrters d'hivern; l'erlerborongh (6 agost) havia deixat Espanya ])er Itàlia, poc temps abans."
Fa observar tot seguit Atkinson que, malgrat aquests contratemps, l'any 1706
fou un gran any [ x r als Aliats, i dóna com a prova el fet que cap al mes d'agost,
Lluis X I V va fer proposicions de pau—"aisirentment les primeres propostciona
serioses que

han

d'ésser

remarcades dins

una

llarga successió

d'esforços".

Aquestes proposicions indicaven la seva voluntat dc cedir Espanya a l'Arxiduc,
si era reconegut el govern de Felip sobre Milà, Nàjjols i Sicilià. Això ecs Confirma en la idea que ex|x)sàvem fa alguns anys: això és, que si els Aliats no
s'haguessin mostrat tan intransigents envers Lluís X I V , l'Arxiduc hauria estat
rei d'Espanya, i la sort de Catalunya hauria seguit camins tan diferents dels que
seguí, que gairebé ens costa d'imaginar los.
L'ocasió que es perdé en l'any 1706, es tornà a presentar encara, i fou igualment desaprofitada \>eT les excessives pretensions dels Aliats. L'any 1709, Lluís
X I V oferia l'abandó de tota pretensió als dominis de la corona d'Espanya, |)erò
els Aliats van arribar a voler-li inqxisar condicions tan humiliants com la que
fos ell mateix qui garantís, si calia per la força de les armes, el rcnuuciamer.t
de Félíp V . Això va provocar una' reacció no sols en el monarca, sinó també
en tota la França. I els seus enemics mateixos van reconèixer, però tard, rjue
havien anat massa lluny. El propi

Malborough declarava, confidencialment a

lleínsus, que "si ell hagués estat en el lloc de Lluís X I V hauria aventurat la
])èrdua del seu jais. tot abans que acceptar la imix>sició d'aplegar les seves tro|)es \>er a inqxjsar-se al seu n é t " .
Així es van deixar |)erdre dues ocasions Magnifiques de separar Lluís X í V
de Felip, el qual. no comp'ant sinó amb les forces d'una part d'Esi)anya, HO
hauria pogut, sens dubte, oposar-se al poder de la (iran Aliança. Pensem, \)er
a comprendre la ihsensatesa de què van donar prova els diplomàtics aliats, que
si bé la situació en altres indrets d'Europa els era favorable (la desfeta d'Oudenarde—11 juliol 1708—fou un dels motius que impulsaren Lluís X I V a fer les
proposicions de 1709). a Espanya

ja havia tingut lloc la batalla d'Almansa (25

abril 1707), amb la ])èrdua d'Aragó, Múrcia i València \ i e r als aliats, qui restaren reduïts, en la resta de l'any, a una mera acció defensiva a Catalunya. Els
anys següents, Tortosa. Dénia i Alacant

van caure en poder dels filipistes ( j u -

liol i novembre 1708 i abril 1709, respectivament)^
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Atkinson sembla donar una part en la cnlia dels revessos aliats dins la Peninsula. a les tropes portngtKMS. Parlant de la desfeta d'Almansa diu (jiàg. 4 : 9 )
que fou deguda "llarga-ient, a la mala conducta dels ixutuguesos". I més endavant (pàg. 426), reprenent la relació dels esdeveniments

iieninsulars, ens ex-

plica com "al començament del 1708, Galway havia tornat de les costes orientals
a Portugal, pciquè havia estat resolt que fossin emprades a Catalunya, en lloc
dels porttlguçaòs, indignes de conlianç:'. troj^s alemanyes qui havien restat lliures per l'armistici a Itàlia".
Un sol èxit van tenir els Aliats en el nostre ]>ais l'any 1708. Atkinson l'esmenta dins llapartat qui dhu ix-r titol Minona and thc Pcninsula. " 0

sol èxit

obtingut i)els Aliats en aquesta regió, fou la conquesta de Menorca per Leake
i Stanboix! (14-30 setembre 1708). una empresa \>en conduïda, que amb poc de
cost va assegurar a la flota anglesa la sola cosa de què fins aleshores hagués
tingut necessitat, un i>ort en el Mediterrani on una esquadra pògtiés hivernar i
ésser convenientment reparada. Perquè Malborough, veient el fracàs dels seus
designis sobre Toló, havia tornat al menys satisfactori expedient de mantenir
una esquadra pertqanént en el Mediterrani per cobrir la flota de Toló i l o n a
aixi als generals aliats el segur su])ort naval que demanaven lothc ra. L'expedició havia estat empresa a llur reqiMSta urgent, i de l'ort-Mahó fou tot d'una
fornit dels proveïments i accessoris necessaris \ X T a una dressana. Tanmateix,
poca cosa fou feta en 1709 iier em])ènyer la causa dels I labsbnrg a la Península : àdhuc després que totes les tropes franceses hagueren estat cridades d'Espanya per socórrer Eluis X I V en el seu gran peiill (agost), Starhemberg no va
executar res més que ia conquesta de Balaguer (setembre), la qual va
l'avançament

en l'any immediat: mentrestant,

Galway, envaint

facilitar

l'Extremadura

es|>anyola. sofria un seriós revés al Caya (17 maig), a causa de la temeritat
del seu col·lega portuguès, De Fronteira. Ea situació de Felip dins la Península era ferma, i fins els èxits dels Aliats en 1710 no van servir sinó \ K T a conti rmar-ho."
Aquests èxits foren les victòries de Starhemberg a Almenara i Saragossa
(21 juliol i 19 agost), i la segona entrada dels Aliats a Madrid (23 setembre).
Però aquestes victòries foren efímeres. Madrid fou aviat abandonat, i després
dé les batalles de liribuega i Villaviciosa—la

primera una victòria filipina i la

segona indecisa des d'un punt de vista tàctic, segons Atkinson—, les tropes alia-
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des es retiraren al nostre país. " A i x í un cop més—escriu l'historiador anglès
(pàg. 428)—, els Malisburgs eren confinats a Catalunya, i fins ni tan sols aquesta no era segura, perquè en gener de 1711 Girona es va rendir a Noailles."
L'obertura de les negociacions de i m i i la signatura de l'armistici s'acostaven.
Per això en aquesta part del capítol ja no trobem sinó tres al·lusions a Catalunya: una de relativa a la partença de Carles i a la [jermanència a Barcelona de
la seva muller. l'Enqíeradriu

Elisabel, que va deixar-hi com a gatge de la seva

determinació de no abandonar les pretensions a la corona d'Esiwinya (pàg. 4 3 2 ) ;
una altra de relativa al fet que, malgrat la suspensió d'hostilitats a la Peninsula. en el mes d'agost de 1712, les tropes de Starhemberg no van evacuar Catalunya fins a la tardor següent (jx'ig. 4 3 4 ) ; una altra, en fi, parlant de les principals dificultats que s\)p08aven

a l'èxit de les converses de Rastatt, entre les

quals figurava el tracte que havia d'ésser donat als catalans (pàg. 436).
Però en la segona part del capítol, la qui duu per epígraf " L a pau d'Utrecht
i les pacificacions suplementàries", tornem a trobar importants al·lusions al nostre país. EI fet és natural perquè hi ha dos articles del tractat d'Utrecht qui s'hi
refereixen concretament i exclusivament: el X I i el X I I I . "Per un altre article—escriu A . W . Ward, l'autor d'àquesta segona i>art del capítol X I V — , la sobirania de l'illa de Menorca, conquerida i>ei- Stanhope i Lcakc en 1708, era igualment (és a dir, com Gibraltar) cedida per Espanya a la Gran Bretanya. La
història de l'adquisició de Menorca amb el port fortificat de M a h ó . difereix en
gran manera de la dé Gibraltar, tant més que va sofrir dues reconquestes abans
d'ésser finalment abandonada en la Pau d'Amiens (1802), juntament amb Malta,
la retenció de la qual ha convertit la |)èrdua d'aquella en una qüestió indiferent
per a la Gran Bretanya."
Gaircl>é immediatament després d'aquest ajKirtat, qui duu ])er títol G i b r a l l u r
and

Minorca—els dos trossos de territori "nacional" que Felip, tan irreductible

en la qüestió de les institucions peculiars de Catalunya, va deixar-se arrabassar
per Anglaterra—en trol)ein altres dos qui es titulen: The Catalans 1 Ahandaument o f The Catalans. Diuen així (pàg. 445-446):
"Finalment, a l'article X I I I

del Tractat, el Rei d'Ksixmya declarava

que,

per raó del seu respecte envers la Reina de la Gran Bretanya, concedia als catalans no sols una completa amnistia, sinó també tots els privilegis de què gaudien els castellans, "de tots els pobles d'Esi:anva. aquell que el Rei més amava".
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L'ahnegada lleialtat dels tastellans |)ot haver justificat aquesta expressió de preferència; ])crò s'ha de tenir també en compte <|ue els catalans, animats igualment
\ K T llur ardent adhesió « llurs antics furs i per llur odi amarg envers els castellans, havien fet tot allò que havien pogut fer per intensificar l'antipatia de Felip envers ells. En els dies de Peterhorough (1706) els catalans havien combatut
i sofert heroicament per la causa de Carles I I I , que la Gran Bretanya havia fet
seva: era entre ells que havia sojornat, àdhuc després d'haver esdevingut Em[x-rador. i a llur sol·licitud que, a la seva partença, havia confiat la seva jove muller. Tanmateix, a Utrecht foren, a CÚbèrt de la hipòcrita expressió citada més
amunt, deixats a la mercè de Felip V . qui a penes es prengué la molèstia de dissimular el seu—molt explicable-IKIÍ

envers ells. Kls privilegis, el gaudi dels

quals els era garantit, eren els dels castellans, no els propis; i la seva "obstinació", com Holinbroke l'anomenava, fou reconii»ensada amb llur abandó al temporal. La cínica indiferència amb què els drets dels catalans foren aixi oblidats,
era completament impolitica com a contrastant amb la consideració que

França

els mostrà en la Pau dels Pireneus (1659)- E l resultat fou el que havia estat
previst, i constitueix l'únic episodi vergonyós relacionat amb la pau d t ' t r e c h t .
En juliol de 1713. després que els catalans hagueren refusat la submissió sense
condicions, i hagueren establert un Govern provisional propi, les trojjes de Felip V varen atacar Barcelona, d'on. després de la [artença de la seva consort.
l'Emperador havia, d'acord amb un pacte sejarat. conclòs per ell a Utrecht el
14 de marq de 1713. retirat en el mateix mes les seves tropes sota el comandament de Starhemberg. I-T seva pro])Osició per a una República Catalana independent fou naturalment ineficaç: i les reals intencions del govern britànic, foren
revelades en el mes d'agost, amb la tramesa al Mediterrani d'una esquadra anglesa sota l'almirall tory, Sir James Wishart. amb instruccions per posar fi. si
era necessari, a la "confusió" existent a Barcelona. Portava també instruccions
per reduir els habitants de Mallorca p t t la força, en cas que rebutgessin les condicions que els eren ofertes, i és ben clar que els dos designis havien d "ésser executats laraHelament. No fou sinó en març de 1714. que fou proposat iwr Cowper a la Cambra dels Lords, un missatge a la Reina. i . malgrat cl sarcàstic comentari de Bolingbroke, en el sentit que hom no podia considerar Sa Majestat
lligada per les seves prometences des del moment que Carles I I I havia deixat
el tron espanyol, la proposició fou treta endavant amb una insignificant modifi-

l'KKKAX SOI.DKVII.A

>.J8

cació. reclamant urgentinent la continuació de la interposició anglesa en auxili
dels catalans.

Va tenir almenys l'efecte que Wishart rebé l'ordre de no aparèi-

xer de moment davant Barcelona. La ciutat es mantenia bravament contra els
atacs dels assetjants, que eren reforçats \yer un exèrcit

francès comandat i)er

Berwick i per una flota francesa. A la fi, en la nit de l'onze de setembre, un
assalt general va començar i la lluita va continuar tot l'endemà en cada carrer
—es pot dir gairebé en cada casa—de Barcelona. La caiguda de Barcelona, qui
ba estat oportunàment comparada a la de Xumància, constitueix la tràgica fi de
la bistòria; els sobrevivents, malalts i ferits, foren venuts com a esclaus; i els
estendards mateixos dels catalans foren, per ordre especial del rei Felip) cremats
|)el butxi a la plaça pública."

* * *
Enllestides aquestes notes, ens ha estat possible de donar un cop d'ull a la
traducció espanyola de T h e Cambridge M o d e r n H i s t o r y , apareguda, anys enrera, amb el títol de "Historia del Mundo en la Edad Moderna". Teníem un especial interès a fer-ho, perquè ens semblava constatar que. en algun \yunt, l'original era vagament modificat, i no pas favorablement als catalans. I , en efecte,
el qualificatiu de m i g a t o r y que A . W . W a r d atorga a la proposta de Carles en
pro d'una República catalana, és traduït a l'espanyol per " i r r i s ò r i a " , accentuació pejorativa del sentit d'aquella paraula que els diccionaris diversos que hem
consultat tradueixen \ycr "nugatori", " f ú t i l " , " f r í v o l " i altres termes semblants
(i àdhuc per "ineficaç"), però no |)er i r r i s o r i . Kl mot " i r r i s o r i " conté no sols una
significació de jxítitesa, sinó que també s'aplica a la cosa que provocà befa, o
menyspreu, o riures.
En un altre indret. W a r d ens parla de l'odi amarg { b i t l e r ) dels catalans envers els castellans.

LI traductor e.spanvol suprimeix aquesta

accentuació que

l'autor ànglès ha volgut imprimir al mot " o d i " .
En fi, l'autor anglès diu que la defensa de Barcelona pot ésser comparada,
aptament. idòniament, oportunament i a p l l y ) . B la de Numància. E l traductor espanyol atenua: "sin mucha desprOporción''.
No sabém fins a quin punt són lícites aquestes intromissions del traductor.
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I ací posem temie a aquesta sèrie d'articles. La nostra intenció era de presentar encara els punts de vista d'alguns historiadors anglesos especialitzats en
la història de la Pcninsi.la ihèrica. Però com que. malgrat sigui d'una manera
fragmentària, ja hem parlat del més important de tots ells, això és, de Martin
Hume, i com que, per altra handa, ja hem presentat els principals aspectes de la
nostra història tal com la veu la mentalitat britànica, |)odem, sense recança de
no haver completi el nostre propòsit, consagrar els pròxims articles a d'altres
temes que assetgen la nostra atenció.
I exposem, per finir, dues conclusions que, al llarg d'aquests articles, se'ns
han anat imposant
Diguem, en primer terme, que, en general, la nostra història, a mica coneguda que sigui, desvetlla la simpatia. Diguem tot seguit que la nostra història
no és, en general, prou ben coneguda. Aquests dos fets ens han de menar a procurar, per tots els mitjans que tenim a l'abast, la seva difusió. Observem que si
Hallam. \)er exemple, parla extensament i encertadament de diversos aspectes
de la nostra història, és \ x n \ u è , a l'època en què escrivia la seva obra. era recent
la difusió de les Mcmorias liislóricas d'Antoni Capmany. Observem, també, que
si, en moltes obres angleses d'història d'Europa. Catalunya desajareix gairebé,
i fins totalment, darrera Aragó, és en bona part degut a la mancança de difusió
d'Històries de Catalunya fetes amb un criteri nostre. Per a un historiador estranger, la distinció no és massa fàcil, i àdhuc aquell qui l'ha entrevista topa
amb la dificultat de trobar, per ell mateix, una numenclatura encertada i alhora
sintètica. Però si en els llibres que li serveixen de basc a la redrfcció del capítol
0 passatge corresponent, troba clarament feta la distinció, i establerta la nomenclatura d'una manera senzilla i exacta, és indubtable que, sia de sobte, sia
de mica en mica, les acceptarà.
H i ha símptomes que aquest fenomen, anunciat per nosaltres anys enrera,
comença ja a produir-se. Cal. però, activar-ne el procés. I això s'obtindrà de
dues maneres. Primera: procurant que les nostres obres històriques arribin a
mans dels especialistes estrangers.

Segona: començant nosaltres mateixos per

no claudicar mai, per fer sempre les distincions necessàries i per emprar sempre la nomenclatura escaient.
El primer d'aquests consells, comportaria cl fet que els nostres historiadors
destinessin a l'estranger tots els exemplars que l'editor posa a llur disposició, i
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més encara. Les gens d'ací a les quals l'obra interessi, ja l'adquiHran. En canvi,
l'historiador estranger ben sovint ni tan sols té notícia de la seva ai>arició.
EI sepon consell té tanta d'imoortància com el primer. Sembla que a hores
d'ara ja hauria d'ésser innecessari, i , tanmateix, és encara, malauradament, oportú. H i ha encara escriptors catalans que no el segueixen. Fins gosaríem a dir
que en aquests darrers temps hi ha com una revifalla de l'antiga nomenclatura
depriment. H o atribuïm a la vulgarització de les nostres cròniques medievals.
Escriurem pròximament sobre aquesta qüestió. Imitem els nostres avantpassats
en allò que tingueren d'exemplar, però, per l'amor de D é u ! , no els imitem en
llurs fallides.
FERRAN S O L D E V I L A

Conversa amb Josep Carner

J

OSF.I" Carner va néixer l'any 1884 en una
únic, visqué en jina

llar

casa

sense c o m j M n y s ,

del

alnxat

carrer
als

d'Arihau.

llibres.

I^es

Fill
seves

primeres lectures v a n ser "Les mil i una nits". Andersen. Walter Scott, Dickens... I el primer espectacle que l'impressionà, en la vida, el de l'anarquisme.
"Vaig presenciar l'atemptat contra Martineí CÍUII|K)S—ens diu—. I ^ i liomba del
Liceu escombrà la família d'un meu amic. De contracop, em pervinglK un oi>
timisme invencible. Em sembla que, mai més, cap cosa no m'espantarà." "Aquell
anarquisme l lie revist sovint: el catalanisme i tot se'n
deu el matis anti-militarista

senti influenciat i a ell

i la sistemàtica negació de l'Estat que

un temps

el caracterizaren."

Els inicis de l'escriptor
—Jo

llegia i)erquè la meva mare llegia, i escrivia de veure-ho fer al

meu

pare. El primer que recordo haver escrit, és una sofisticació de cançó popular,
a conseqüència d'una lectura aixissionada del

"Romancer", de

l'Aguiló.

Els

meus versos es publicaren a "L'Aureneta". Jo tenia, aleshores, 11 anys.
Entre els 11 i els 12. vaig estudiar Retòrica sota la direcció augusta del senyor Balaguer, un professor romàntic, cursi. Una vegada ens donà com a exercici un tema concret \ÍQT a epigrama. Vaig ésser l'únic que se'n sortí. Dues "redondillas" meves van deixar admirat el mestre. I . a propòsit: va ésser fent opo»
suions al premi de Retòrica com
tots dos.

vaig conèixer Esteve Terrades,

(iuanyàrem

TOMÀS

142

GARCÉS

Vaig entrar a la Universitat, de criatura, |Kj1S volts del 98. La febre patriòtica alternava amb la difusió d'una auca molt original sobre la guerra de Filipines. En recordo un saborós redoli: "Aacàrraga es celebrada—por lo mucho que
ha

embareado".

D'aquesta

època—Universitat,

fi i çptnénç de segle—és

la meva primera

aventura teatral: " A l vaix>r". Va estrenar-la Enric Guitart a Novetats amb un
cert èxit. Jo havia llegit les tragèdies d'En Guimerà. Però el que de veritat
resultà revelador i decisiu per a la meva vocació teatral, fou una representació
de " L a botifarra de la llibertat" en un ambient català. Altrament, el meu m i llor drama d'adolescència no ha estat mai representat: té quatre actes i setze
quadros, es titula " D o n Joan" i el vaig escriure a classe de Dret Canònic.

Els Jocs Forals

—Els Jocs Florals m'alregueren ben d'hora. Un Jurat il·lustre, presidit \ x \
Dr. Torras i Bages, premià la meva poesia "Elevació". Fs tracta d'un versos
molt dolents, no comprenc com pòdien interessar

ningú.

Els Jocs Florals han estat una institució seriosa, transcendental: una manifestació culminant de catalanisme,

l l i he concorregut sovint. Sóc Mestre en

Gai Saber, no us sembla? Jo 110 n'estic pas segur, veureu per què. El tercer
premi ordinari que vaig guanyar en el prestigiós certament-—el definitiu |)er a la
concessió del títol—ho fou ]>er una poesia signada amb pseudònim. U n pseudònim conegut com a meu. Però el Jurat cregué que el procediment no era estatutari i hom discutí molt sobre la legitimitat del cas. No havent-hi precedents
i per única vegada, el Jurat s'avingué a atribuir-me, amb el tercer premi, el
títol de Mestre en Gai Sal>er. Però, sens dubte com a petita sanció—i en sóc melangiós—, no m'ha estat tramès el diploma.
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Auto-crítica
Voleu <|ue l a r l i dels meus llibres? Sia, però iKKra cosa us en d i r é : el " L l i bre dels poetes" el vaig publicar a excitacions del |>are de l'advoc-at DuranKevnals: ell TiHustrà anib vinyetes mcxlernisies. És una obra que avui em desplau, no cal dir-ho. Potser només en salvaria l'Klegia del final. F.n canvi, en
el primer recull de "Sonets" ja hi retrobo alguna cosa del meu

temperament,

un cert to del llenguatge. Kl "Llibre dels Poetes" era escrit en un estil un xic
familiar. Lis "Sonets", jier bé que deficients, no deixen desser literaris: m'estimo, sobre tots, el titulat "'A una gentil padrina". H i canto un tema grat. Des
de l'infantesa, he sentit intensament l'encis de la Imitat femenina, l'er això cm
descoratjaven les dones lletges i recordo i tot com un dels meus pitjors i)esombres aquell en que apareixia una dona boteruda i disgraciosa.
El "Segon llibre de sonets" va ésser publicat després dels " F r u i t s Saborosos".

H i figuren coses anti]>àtiques. que em molesten. En quant als " F r u i t s

Saborosos", els he refets de bell nou. Seran reedilats dintre la col·lecció " L a M i rada", de Sabadell. És un llibre de tafaneria honesta, de sensibilitat lícita, l l i
dringa Samain. ho reconec. Dels " F r u i t s Saborosos" com, en general, de tot cl
que he escrit, i>uc dir que els presidí un ptOpànt de gràcia. H e seguit sempre
l'escola que m'ha semblat més representativa.

En realitat, el que j o cercava i

sentia més eren les coses de sensibilitat clàssica. (Entre parèntesi: quin clàssic,
el Gide de "I-a Porte Etroite"! I Ibsen. quin home formidable! 1 Haudelàire.
tan pur, al qual torno Sempre 0'
Seguim amb els meus llibres? Del "Verger de les Galanies", què en puc dir sinó
que és una mena de fruit del Passeig de Gràcia? Vénen, després, cronològicament. "Les Monjoies". No és \>&s un llibre gaire coherent, cl seu nom ja ho
diu. Taiica> perd. un principi de naturitat. l l i ha. p ú t à t t , una sensualitat més
plena del verb català en si mateix.

La novel·la
—"La

Malvestat d'Oriana" l'escrivia a bocins, a mesura que la impremta

de la revista "De tots colors" em reclamava original. És una novel·la que algun
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dia provaré de refer. La seva idea fonamental és el llibre d'eximplis. Seguint
el mateix procediment que a " L a Malvestat d ' ü r i a n a " , em plauria de contar
algun dia dues bistòries antigues: l'una, de Bandello; l'altra. d'un recull anònim. I-a novel·la és un gènere que m'atrau. Tinc set o vuit coses pensades, a
punt de començar. I.'altre dia, tota una novel·la em fou suggerida per una sola
frase d'una dama que prenia el te. El meu concepte de la novel·la? És un gènere
en perj)etu moviment. M'agrada que bi bagi acció. Kl meu gust refusa l'excés
de caràcter de la major part de novel·les franceses.

El mecanisme de la inspiració
— E l meu concepte de la ixiesia és. iM)tser. més dificil <]e concretar. Us
acontentareu de saber com neix en mi l'obra poètica? El nien mecanisme és
molt sen/ill. Comença amb una paraula íque no ba d'ésser ixis extreta d'una
llista de parkljKS sonores, ad hoc) apareguda de sobte a flor de consciència, estranyament suggestiva, dotada d'un inefable iK)der d'irradiació. Després, com si
aquella paraula hagués treballat sola. se us acut un vers tot enter, tan enter que
fins dubteu si és d'un altre autor. Després, el vers desplega l'arquitectura que
implicilament conté. I-a inspiració segueix, doncs, un procés com de germinació
successiva. Versos que a un observador lleuger li semblaran de "remplissage",
són. en rigor, de pre|>aració. Per ells. com pel una rampa, el lector arriba a l'essenial, a la troballa. Per això discrepo de Maragall quan s'acontenta amb els quatre
cents versos essencials: és un M \ artifici de poeta. D'altra banda, la ixiesia
nua. tal com l'entenia Maragall. no existeix. I-a seva teoria de la («raula viva
és, també, en el fons, equivocada.

Maragall
—De Maragall en tinc un record excel·lent. Era un home gentil, un senyor.
Hom conta «l'ell que havia donat una bufetada sense ira. En realitat, era a i x í :
un home endolcit per l'exercici voluntari. Tot i pertànyer a un tipus humà obs-
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tinat, tenia una Kenerositat de comprensió i una universalitat d'interès

MS

exem-

plars. E r a hospitalari i tolerant. I-es seves teories estètiques, és clar. són moll
ossades als meus punts de vista.

L'escola mallorquina
—Sóc molt més a prop de l'escola mallorquina. E n ella veig dues vetes distintes: una cosa és el " D d " i una altra " I J I Serra"; una. "Cala f,'t»til" i. una
altra, "De l'agre de la terra". Alcover i Costa són. allirnativament, classicistes i folk-Iòrics. Kn algunes de les seves comjwsicions domina la l)eutat formal. De vegades, en canvi, scmlilen com em|)ortats d'un alè terral. i>intoresc.
He de declarar <|ue fou la veta clàssica la que em captivà d'ells? Instintivament
ens ajuntàrem a la riba mos allunyada d'aquella on Maragall brandà la seva encesa bandera romàntica. No estic j^nedit de la tria. " E l Pi de Formentor" i
"Cala Gentil" no són, avui. per ventura, "el pi" i "la cala"?

Pompeu Fabra
—Tinc l'honor d'haver estat, cronològicament, el primer ministerial de l'obra
de Pompeu Fabra. Fer mi, la qüestió de la fixació de la llengua era. ])oliticament. l'afer més greu que |)odien escometre els catalans. Ho havem comprovat
prou.
E l cas d'En Fabra s'ha donat |xx|ues vegades, tan jxjrfecte. en la història
de les literatures: és un cas d'equilibri magnific entre la ciència i el gust. Sota
la direcció d'En Kabra el progrés del català ha estat evident. Tant com el fracàs científic dels seus oponents. I. no obstant, quantes coses vàrem haver de
fer per salvar, a l'Institut, el criteri de Poqipai Fabra! Mossèn Clascar, per
convertir Xenius, hauria transigit amb la

Van ésser els vots de la secció de

Ciències—qui ho diria !—els que decidiren la qüestió.
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E n aquest punt s'atura la conversa amb Josep Carner. A l cap de tres hores
d'escoltar-lo i d'inslii/ar-lo a parlar, é r e m tot just a m i g c a m í . E l s temes

plan-

tejats desapareixien sovint sota l ' o p u l è n c i a a n e c d ò t i c a vers on l'iUustre poeta es
compldia de f e r marrada. Ens despedirem. L ' e n d e m à . Josep Carner sortia cap
a l ' H a v r e . N o he thujut esiiui de t r a m e t r e - l i el q ü e s t i o n a r i que, c l dia de la conversa, q u e d à enlaire, sense f o r m u l a r tan sols.

T o MAS G A R C É S

"La Venus de la careta", de Domènec Guansé

N

' o hi ha dubte que. clavant d'un llibre com aquest, hom renovarà la discussió del tema que, sense veure l)cn clar ] * T què, s'ha

convingut a

anomenar de l'art i la moral. Kls temes, però, també es gasten jier l'ús. No
em cal repettf conceptes que ja he efcpOWt a tota consciència en un altre lloc
(vegi's "Una generació amb novel·la"). Insistiré

només en el punt de ]>artida

que. en aquest món, tot. absolutament tot. és primera matèria noveHable. Prendre, iwr a fons de les pròpies obres, un fragment de matèria, de qualitat més
o menys corrupta, no és cosa que influeixi, transcendentalment.

en principi, la

qualitat final de l'obra. Tot novel·lista, en actuar de tal, convé que tingui a les
mans, com un parell de regnes, la iiauta ètica i la lauta estètica de l'obra a fer.
Tot pot dir-se. DqK-n el resultat, ix-rò. de la manera de dir-ho. 1 cada literat
té les seves maneres de veure la vida i el món, i de transformar-ho en art. i de
reaccionar, èticament i estèticament, davant d'ambdós. Sensibilitat i intel·ligència: això és el doble ricll jier on camina i ba de caminar sempre el bon novel·lista. Demanar-li altres coses és perdre el temps i desviar la qüestió, amb bona o
mala intenció i amb propòsits clars o tèrl)ols. Naturalment, la consciència, ben
endintre de l'autor, fa de jutge silenciós. Però això ja és un afer d'higiene espiritual, que cadascú pot resoldre i resol a la seva manera.
La vida és la vida. tal com és. i i)esi a qui \>csi. Vent el vici. com la virtut,
també és un factor de vida. Kn delinitiva: tornem a tocar el començament. Insistim: és urgentissim que tots plegats prenguem el costum de delimitar ben
clarament els camps de la literatura. Donant a la prosa allò que és d'ella i al
vers allò que és d'ell. 1 no barrejant mai les coses del cos amb les de rànima,
les del cor amb les del cervell, les de la sensibilitat amb les de la intel·ligència i ,
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])er fi, els probleines crètica amb els d'estètica. La literatura catalana no compta
encara, malauradament, ami) una tradició noveHistica que ens permeti fixar ja
patrons d'imitació als presents o futurs novel·listes joves catalans. No tenim més
remei, doncs, tots plegats, que tirar ]»cl costat que ens semhli millor. I és evident, jx·r tant. que allò que cal, d'antuvi, és obrir camins i n o | « s barrar-los. Suggereixo, heròicament, que h o m ix)t deixar de parlar de les relacions entre l'art i
la moral, a c a s a nostra, ara com ara. I que hom pot acordar reprendre la conversa dintre de cent, doscents. trescents anys, si és que encara som vius, quan
la gran tradició novel·lística catalana sigui formada ja.
Domènec Guansé, en " I . a Venus de la careta", aplec de tres novel·les relativament curtes, que porten |)er títol,i res|)ectivament. el del volum. "Cara i creu"
i " G à r g o l e s " , ha preferit escollir el costat de la vida que hom podria dir-ne s e n sual-sexual amb derivacions prostibulàries. No hi ha res a dir. Tan noveHable és
aquest radi com qualsevol altre, (iuansé ha porai dintre el seu art molt del propi temiK.·rament. Però en certs moments hom creu endevinar ben clara la pruïja, en i)artit pres. de " f e r " sensualisme a ultrança. Això carrega una mica

mas-

sa el conjunt i arriba a imi»acientar. Prenent l'intern nervi humà de les figures,
etern en tots els'homes i dones, hom obté exemplars d'humanitat transformada
en art admirables. Guansé, bon treballador de la primera matèria humana en
figures, ha cregut convenient accentuar la nota sensual. 1 allò que, per simple
constatació humana derivada en art, li hauria donat un rendiment absolulanu nl
corpori (d'això els crítics de principis en diuen, molt seriosament,

"objectivis-

me"), ara, en les tres narracions, l i ha rendit una solució parcial i truncada. A n gèlica, C'atarina i Neus, les protagonistes, semblen dones de debò, si hom les
pren a soles; en jjosar-se en contacte amb els [jersonatges que les volten, i>erò,
semblen joguines de raó vacil·lant. Per dir-ho amb una i»araula de to popularesc: més que no jas tres dones, són tres "bledes". F.n la segona part de "Cara i Creu", tan sols, hom copsa una figureta de veritable dona: la cunyada. Igual
cosa podrSetn dir dels homes. Per a fer ressuriir més les característiques psicològiques de les protagonistes) prenen, segurament

per voluntat de l'autor, un

caire grotesc, obtingut a trets carregats i caricaturescos fins al barroquisme. És
clar que l'argument de les tres novel·les porta en si mateix el gran ix;rill de caure en això que jo en dic el melodramatisme de sala-i-alcova. I . i>er tant, a forçar tots els tons de les figures. Guansé ha salvat sàviament aquest perill, sense
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evitar, però. cl caure-hi: sobretot en "Gàrgoles". IVrs.malksim

en principi, ha

reeixit a donar-nos tres fragmenta <le quofidianitat novel·lada. Normalissim d'antuvi, ha co])sat els contorns anormals d'un seguit de figures d'aquestes que ens
volten constantment. A v u i . a Barcelona, no hi ha casa de cinc pisos on no trobéssim, pel cap baix, una figura a cada pis. d'aquestes que han servit a Guansé
per a teixir la trama de les seves novel·les.
D'aquest barcelonisme essencial de Guansé cal separar-ne. car "són d'influència exòtica evident, alguns clixés d'expressió retallats i rescalfats, madrilcnysmundanitzants. La deu de suggestió de l'art noveHistic de Guansé em sembla que
cal cercar-la en el matís de novel·la "galant" que certs escriptors castellans ( M a ta.

Insúa. Hoyos y Vinent, Pujol, Belda. Vidal y Planas, Carrère,

Precioso,

Retana) han posat de moda d'uns anys ençà. Guansé. però; sap catalanitzar-la
amb gust i pervé a fer-ne cosa nostra en absolut. Això cal agrair-li; la narració catalana ha de tenir, un dia o altre, tots els tons. 1 el to "galant", tal com
I » entén la... "galanteria" en els nostres dies, és un to que fa les delícies d'un
gran sector de públic. H i ha gent que llegeix això i no altra cosa. Si hom no
li dóna aquest to. no llegeix. O llegeix aquest to en altres llengües. Qualitat formal de Guansé, que ja havíem constatat en " L a clínica de Psiquis". pefò que
en el seu volum actual és infinitament més ben resolta i fixada: la fuga, la fluïdesa, el miroteig d'expressió i d'estil. T é una vehemència continguda, una incisió somrient, una picardia amarganta. Fa molt bonic. Les novel·letes de Guansé
semblen escrites amb "moto". Punt de partida i d'arribada; i , de l'un a l'altre.
un seqjenteig trencat i nerviós, a petites explosions líriques de molt Ixm gust.
separades \)er relliscades de to popular, d'un gust ja més dubtós. T é un sentit
de la modernitat i de la quotidianitat a peu pla, ix-rò. que fan d'ell, en fons i
forma, un autor llegívol i que ha de plaure, cada dia més. a un públic normal
d'aquesta mena de literatura. Ara. com que el nostre públic no és encara un públic normal, és molt possible que. no solament no es delecti llegint Guansé. sinó
que s'irriti, protesti i no l'admeti.
En resum: Domènec Guansé és un excel·lent novel·lista jove. Voldríem veure'l prescindir una mica de la dèria sensual: e ns plauria que treballés més la
psicologia dels personatgeg en categoria interior eterna que no pas en anècdota
exterior fugissera, com ara fa: desitjaríem que tractés les figures amb més doll
de pietat apassionada i emodonada. la qual cosa equival a dir sublimització del
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vulgar real i dissiímilació de la part animal jier a fer ressortir, més al sol, la
IKirt espiritual, sense minvar el principi de vida bruta que mou sempre al bon
novel·lista; li sabriem grat si desdoblés amb més suavitat i detall la seva ja Il·l·lla
característica expressiva. I . quan tot això fos aconseguit, no tindríem cap inconvenient a afirmar que Domènec (juansé és un dels joves campions de la novel·la catalana que té més probabilitats a favor seu \ K r a endur-se'n el públic al
darrera, un dia 0 altre, i fer-ne allò que en vulgui.
A. ESCLASANS

Sota l'Arc de Barà
A

c

F.ttorc l ' a i s . M c s l r c vcncral. amic bcnvohjul

OM els homes, els i-obles tenen un llarg procés j e formació en el qual es desenrotllen o s'ofeguen los qtislltatfl immanents de la raija. Tafls en l'indivi-

dfl els instints, les aptituds, els vicis ancestrals. I en aquest desenrotllament es
creua, favoreixent-lo 0 retardant-lo. la influència exterior amb els seus impulsos.
En els homes, de vegades el contacte amh una forta individualitat, amb un mestre, canvia el curs de llur vida. Kn els pobles, un fet poltàc, la influència d'una
altra civilització els ix.rta \*:r altres camins per bé o per mal. deixant una forta
cmpmnpt.i en l'esperil racial. El que en la vida de l'home s'acompleix en curts
decennis. la Història ho realitza a través de llargs segles. I a la l i . acomplida l'evolució en sentit rectilini o desviada, trobem sempre espurna de la vida anterior que anuncien un germinar misteriós dels destins futurs que són condicionats
\ye\ passat
Heu's aci el procés dels pobles mediterranis. I ^ s cultures indígenes foren superades i organitzades per la difusió de les meravelles de l'MeHenisme i \ K \ fet
grandiós de l'L·nperi de Homa. El Cristianisme, no Sempre innovador ni destructor dels valors antics, com ha dit Zielinski. els donà una ànima nova. I , malgrat
els nous al·luvions ètnics, malgrat noves influències culturals o les complicacions
del procés polític ulterior, els tres factors al·ludits, combinats i matisats diversament, segons el distint fons ètnic indígena, han segellat de manera indeleble els
nostres pobles i en ells trobem, a la vegada que les diferents facetes de la nostra
espiritualitat, els més alts títols de la nostra noblesa racial.
El Mediterrani era un mosaic de pobles amb infinites varietats de cultura que
I>oc a \toc assolien els començos de la vida plenament civil. I ^ s arrels hi eren
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fondes i en les més remotes edats prehistòriques ja hi trobem indicis que en
aquesta terra lluminosa s'hi preparava el floriment de la civilització. Però de sobte
aquesta lenta germinació pren una extraordinària volada amb la difusió de l'Hellenisme, que. abans del domini de Roma. per més de cinc segles, començà de fecundar les terres mediterrànies i d'altres encara des de Gibraltar fins al Fuxi.
des de Marsella i els Alps fins a Lídia. I.a mateixa Roma és allavores una terra
rural a la qual comencen d'arribar guspires de la llum de Grècia.
L'Hel·lenisme és un miracle de la Història. Sorgit en mig de la dis'gregació
política, de Ics rancúnies locals i de les supervivències bàrbares, format per homes tan imperfectes com els d'altres pobles, esdevé, tot just nat, quelcom sui>erior. Podem re|)etir ])er a ell les paraules de Schiller:

Jere irdische Venus. erslclil w i e die ersle des H i m m e l s
cine d u n k l e G c b u r t aus dem unendUchen M e e r '

Però el fet és que ITIel·lenisme crea els valors més alts de la cultura euroj^a.
la plena comprensió de la naturalesa, la vida multiforme de l'ànima humana, les
activitats pràctiques lligades a les més fondes inquietuds de l'esperit, arribant
lentament ])el seu propi esforç, sense lleis preconcebudes ni im|)osades. com un
organisme viu que creix i es desenrotlla sense obstacles a les més altes cimes de
l'art, de la ciència, de la religió, trobant l'expressió més bella del cos humà ennoblit per un esperit profund i ponderat alhora, plantejant tots els problemes de la
naturalesa i de l'home sense que la ciència ulterior hagi trobat sovint solucions
millors, fent florff la llibertat política i creant cultes austers i humans que sospiten les més grans sublimitats dels pènsament religiós. L'home vivint en el
món, aiàib res|)erit en màxima tensió, la recerca de la bellesa, de la veritat i del
sentit ètic com una necessitat interior i congènita, mesura i passió alhora. Viure
en el món ideal i actuar en la realitat, fórmula la més alta de la vida humana
que plantejà Goethe i que és el símbol de tots els vers Humanismes, que voldríem que fos també el nostre.
La manca de disciplina i de sentit polític d'horitzons amplis féu fracassar
l'Hel·lenisme grec. Perícies no tingué continuadors a Grècia i sols l'estranger AleCada Venus terrena suri, com la primera, del Cel
misteriosa iiaixeiii;u del mig de la mar infinita.
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xandre. d deixeble d'Aristòtil, es llança a realitzar-lo a Orient, com qui compleix una missió transcendental inspirada per la suprema Raó divina. Isòcrates
havia dit ja que els HeHens no eren sols els que havien nascut al sòl sagrat de
Grècia, sinó tots els que es sentien units en la seva civilització altíssima. Però
l'Orient, com un mar immens i sens límits, engolí l'Hel·lenisme després d'haver
resistit desesperadament i després de mestiçar-lo amb les seves civilitzacions milenàries i misterioses de Síria, de l'Asia Menor, de Pèrsia, de la índia, fins de
l'Asia Central i de la Xina.
Era a Europa on l'Hel-lenisme havia d'ésser tramès a les generacions

poste-

riors com una llum sagrada, com déu d'aigües clares i inexhauribles.
I aquesta havia d'ésser la missió de Roma. Malgrat que hi barregés un esperit nou, malgrat que la militarització del món el deformés i l'impregnés d'una
certa rigidesa, malgrat el saqueig de Corinte i moltes iiuomprensions, cal fer
justícia a Roma. Roma fou la continuadora de Grècia i la realitzadora dels ideals
de Perícies i d'Alexandre, en mig de la i>au. creant un dret i una organització
política superior, en la qual l'Hel·lenisme, sembrat ja arreu, pogué desenrotllar els
seus gèrmens de cultura, creant-se així, definitivament, la civilització euro])ea en
la qual encara vivim.
Ettore País. l'òptim historiador de Roma. ho ha proclamat i cal reconèixer-li
la r a ó : la dominació romana, malgrat els pretors violents i rapaços dels primers
temps i malgrat les guerres de consolidació del domini, és una dominació pacifica.
A Espanya els Romans no hi vingueren per mer esjHirit de^ conquista, sinó
emesos per una necessitat política que els portà a atacar els Cartaginesos al
mateix lloc d'on treien les riqueses metal·lúrgiques i els mercenaris que els donaven els mitjans d'acorralar Roma dintre d'Itàlia i d'intentar sublevar-lí fins els
més pròxims veïns, tancant-li el mar. A la primera guerra púnica Roma comprengué que mentre els cartaginesos tinguessin Sicília ella restaria lligada per
a tota acció exterior. Amb l'improvisació genial de Duili. crea la marina de
guerra i porta la guerra a la mateixa Àfrica: "Siciliam atque Africam sine qui
hus urbem atque Italiam tuerí non potest", com diu el "motto" de Cèsar retret
Per País a la seva Història de les guerres púniques. Però, després d'obtingut el
primer triomf i la llil)ertat al mar, tot podia fracassar restant els cartaginesos a
Espanya, i Roma fa una jxilítica d'aliances amb els Ibers malcontents del dominí
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d'aquells, cada vegada més opressor, i amb els grecs de Massàlia i E x n p o r í a a ,
veUs amics de Roma i que continuaren Horint fins quan Roma fou la mestressa
de tot el Mediterrani, enemics nats dels cartaginesos que els tancaven el mar també a ells. A i x i Roma entra a la iK-ninsula ihèrica, restant sota la seva esfera d'influència, després del triomf sobre Cartago.

\>CTÒ

lliure del jou d'aquesta.

Com dèiem abans, malgrat els pretors que explotaren les riqueses d'Kspanya
en benefici propi i faltaren a la "bona fides". malgrat l'època de docntpcio dels
optimates. no falten les figures d'imi)osant noblesa. Pensem en els EscifnÓQB, en
Cató, després dels qual a Catalunya i a l'Ebre no es torbà més la pau. en Tiberi
(jracebus i en Sertori. noms que són prou ]>er a reivindicar el nom de Roma.
FÒU l'hàbil diplomàcia, el prestigi d'una civilització augusta i la prudent organització dels territoris sotsmesos que deixava àmplia llibertat a les ciutats federades
demanant-los sols ajuda militar, el que assegurà la

jKtssesió

d'Espanya. No sols

a Catalunya i a l'Kbre. també a Andalusia i a altres llocs regnà des de molt aviat
la peu i eren els seus mateixos |)obles els que demanaven l'ajuda dels exèrcits
romans contra les altres tribus veïnes, jier exemple, contra les depredacions de
Viriat a la l'ètica o contra les dels Çektbers a l'Kbre. Les defenses heròiques
dels Lusitans i de Kumància són. certament, dignes d'admiració i exemples gloriosos, però l'historiador imparcial ha de fer justícia a tothom i pot reunir en
una mateixa lloança els vençuts i els vencedors com ha fet l'ais en [«rlar d'Anibal. I el fet és que Roma sabé. en menys d'un segle, fer amics fidels dels seus
antics enemics.
Després de Xumància, totes les terres més civilitzades de la |)eninsula restaren romanitzades de cor i les mateixes guerres de Sertori i dels l'ompens no feren més que afermar l'amistat i la fidelitat mútua. Q u è t é . doncs, d'estrany que
als darrers temps de la república, com Rais ha fet notar també, a les guerres socials el

pare

de Rompeu el (iran doni,

romana

als seus

en

front d'Ascoli, la plena ciutadania

mercenaris ibèrics, als cavallers de la turma Salluitana. com a

premi a llur fidelitat, ciutadania que és rebuda com
Domini polític, sí,

\tcvò

u n honor

cobejat?

màxima llibertat interior, plena autonomia en

l'orga-

nització particular de las tribus. resi>ecte de la llengua pròpia, que continua \)eT
molt

temps

vivent, com demostren les inscrqu'inns ibèriques i les monedes amb

inscri|)CÍons indigenes o bilingües.
Així e n s expliquem que malgrat tot. el mosaic de fibles esdevingui romà
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per la força de les coses, [K-ls l)eneficis de la \ i a \ romana i de la cultura romana,
que s"im|)osa |)er ella mateixa i que accepten voluntàriament els sotsmesos sense
violència, com quelcom siqierior (|uc ennobleix.
I els sotsmesos acal)en intervenint en la mateixa Roma a les lletres, a la ciència i a la iK>litica. arribant fins a vestir la porpra itnperiaL
I (|tian rim|>eri s'eslierla. davant éls atac- daltrcs pòbtes· són milícifs reclutades a les províncies les que el-defensen amb més braó i . quan eà peni, s ó n els
antics dominats els que el ploren i els que salven el preat tresor de la cultura
preco-romana, que ]«ssa a les generacions futures i arriba a nosaltres, revivint
sempre com una suprema garantia de civilitat.
Per això, davant dels mniuinii·iils que proclamen encara la glòria de Roma.
ens sentim pregonament commusos. Saludem, doncs, aquest arc. tpie. elevat quan
la i « u romana feia segles que regnava a casa nostra, no és de triomf sobre vençuts de la nostra raça. sinó SÍIIIIKII altíssim de romanitat, |enyora de civilització,
i diem. amb Rutili N'umacià. el jxieta gal, tantes voltes retret, que sextasiava
davant la glòria de Roma :

Fecisti jtfitriam diversis gentibus unam;
profuit injuslis, te dominantc. capi;
dumque offers victis ÇtOptH COnaortia juris,
urliem fecisti. qoòd prius orbis erat.

Te, dea, te celebrant Romanus ibi<|ue recessus,
padfioúqtN gerit liliera colla jugo.
ErígC crinales lauros. seniuni(|ii<- sacrati
verticis in virides. Roma. refinge comas.
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El Londres de Dickens
Mesos enrera, la Revue de Paris publicava u n excel·lent estudi de J o a m S c i a l H t l , sobre " E l L o n d r e s de D i c k e n s " . Poc abans h a v í e m lleçjit. a la " R e v u e E u r o pcenne". unes interessantissimes

impressions de L o n d r e s , de F e d o r D o s t o i e w s k i .

L a lectura d e l m a g n í f i c article de Josep E l a . " L o n d r e s " , en c l n ú m e r o d ' a b r i l de
la REVISTA UE CATALUNYA, ha vinj/ut a crear, en la nostra imagiíuició, una t r i l o gia l i t e r à r i a londinenca. I a i x ò ens ha sui/yerit la idea de t r a d u i r els dos treballs
de les revistes citades. E l s nostres lectors veuran amb gust, sens dubte, les t r a duccions d'aquests treballs, els quals, u l t r a l l u r s alts m è r i t s propis, serveixen

per

a fer-nos comprendre m i l l o r la visió profunda i suggestiva que Josep P l a Z'a dotutr-nos de Londres.

Un dia de l'any
la diligència "Comodore" portava de Chatham a Londres
un noiet de nou anys. Kra un noiet estrany, dèbil, de cara jiensativa i sensible.
Queia la pluja. El petit viatger, que respirava l'olor de la i»alla nnillada, tenia la
impressió d'ésser com un paquet de caça que hom tramet, amb ports pagats.
Està desolat de deixar Chatham. Ja no veurà més els seus petits jCOiàpaoya
d'escola jugant a soldats mentre ell s'asseia, separat dels altres, amb un llibre a
la mà. Adéu-siau els l>ells regiments, les parades i el t i r ! Adéu-siau els boscos i
els prats de Kent! Adéu-siau, sobretot, la |x?tita cambra on ha deixat una colla
d'amics: Don Quixot, Gil Hlas, Robinson Crusoe. el bon Vicari de Wakelïcld i
el meravellós Aladí. L i semblava que feia ja molt de temps que aquests amics
havien entrat en la seva vida. A i las!, l'arrencaven de tot allò que donava elements
pintorescos i sol a la seva vida malaltissa. Per què aquesta partença? L'infant sap
que el seu pare lé dificultats de diners. Ha sentit a pttrbir sovint d'un cert document, d'un paper misteriós, que la sèva imaginació transforma en un pergami cahalistic i infernal. És aquest document allò que el treu del lloc familiar on va néixer la seva fantasia. N'o sospitava que li fossin tan preciosos els decorats i les es-
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cenes de Chatham abans de muntar a aquesta dilÍRència que Ten allunyava per
sempre.
El trot dels cavalls colpejà les seves orelles. El noiet guaità per la finestra.
Seguia plovent. La vida era més jantanosa del que ell s'havia cregut. U vida!
U n gran mot \xr a un petit bonhome de nou anys! P e r ò ell ja sap que és una
cosa molt curiosa i formidablement interessant: i . si ignora el que la vida l i reserva, sap ben bé el que n'espera. Car ell és vell—iwnseu que té nou anys i que
ha llegit molt—. Però vol encara aprendre molt i té l'ambició d'ésser alguna cosa;
quan hagi demostrat la seva perseverança i hagi treballat força, comprarà la casa
de Gadshill, on viu encara el record de Falstaff. i es retirarà a aquesta casa
que ha contemplat tantes vegades sobre el cami-ral entre Rochester i Gravesend
i que conslitueix l'objècte dels seus desigs d'ençà que té consciència de si mateix K No fa l)é d'afluixar la brida a la seva imaginació? Passa davant dels cavalls que marxen genoaaibent pel fang. i ja és a l-ondres. on l'esjK'ren els herois
de les seves novel·les. Saliem per 'Wordsworth "quina meravellosa idea la imaginació infantil, ajudada |wr les novel·les i iiels relats,'es feia de Londres en els
recons nus allnnvals d'Anglaterra". També Dickens havia de KibKpaasar "en la
seva folla ingenuïtat totes les ficcions dels poetes sobre els castells aeris i sobre
els jardins encantats, o tot el que els historiadors conten de Roma. del Caire, de
Uabilònia i de Perscixilis" -.
Qttè són les angúnies de diners i fins els documents del diable, per a un noi
coratjós en la gran ciutat de Londres? Allà un home troba mitjans de guanyarse la vida, dels quals la gent del camp no té cap idea. Allà un home pot instmir-se fàcilment, fer-se remarcar, conquistar la fortUOa i la glòria, treure definitivament el seu pare de les dificultats, " l a Providència hi és més gran que enlloc",
com deia Rivarol de París.
Però quan baixa d'aquests somnis a la realitat, quan la dilíntncia el deixa al
mig d'un i«ti de missatgeries, pobre petit viatger pàl·lid i fràgil, i quan s'estén la
seva mirada curiosa i viva sobre aquell Londres destrempat, està l)en lluny dc
sospitar que una fada l'acompanya, el protegeix, i que tota aquella boira, totes
aquelles cases tristes, tota aquella vida morosa de tons bruts, l'espectacle de la
qual l'afligeix i l'espanta, seran més endavant per a ell un més bell reialme que
els palaus resplendents i els castells de fades que veia en els seus somnis. [4
fada protectora l'havia dotat dels seus més preats dons: la voluntat, l'ambició i
una imaginació tan rica com la seva sensibilitat. L'estrany noiet tenia per únic
bagatge la seva facultat dc sofrir i dc crear la vida amb el seu sofriment. Quina
fortuna!
1 Un commercial fnvttttr.
' E . LCROUÍS.

>58

JOANA SCIAL·tfÉL·

Tanmateix, la realitat començà jwr colpir-lo cruelment. L'infant amliiciós. que
sentia el desig ardent d'ésser "alguna cosa", va saber aviat totes les misèries
que la ciutat amaga, i que és dur d'entrar-lü com ell hi entrava, per l'escala del
servei.
Aquí el teniu en la seva mansarda. dalt de tot d'una casa |)etita i sòrdida al
mig d'un dels barris més llords de Londres. Hayham Street, t àndem Town. Des
de la seva ("mestra, que dóna als darreres, té i>er tota perspectiva un mal recó de
jardí i una i)etita eixida bruta; |)er veïns, una planxadora i un agent de policia;
per ocupació, feines casolanes i la cura dels seus germanets i germancles. Sostret
a la societat de les criatures de la seva edat. i privat, per culpa de la negligència i la deixadesa dels seus ]«res. de la més elemental educació, el |>etit Dickens,
al qual afeblien accessos de febre reixMits, pateix d'aquesta mena de davallada
en què se sent caigut. Enyora amargament tot el que ha perdut en anar-se'n de
Chatham. Afortunadament, l i quedava la seva imaginació novel·lesca i aviat s'adonà que els somnis broten igualment en l'aire resclosit de Londres que en la fresca atmosfera del Kent,
Al punt més alt del carrer de Hayham. hi havia cases d'asil; el noiet pàl·lid hi
anava sovint, i . a jx-u dret. guaitava, enllà dels munts de cendres i de detritus i dels
camps de males herbes, cap al costat on el fum entelava en la llunyania la cúpula
de Sant l'au.
S'hi aturava hores, i mirava, l-a ciutat exercia damunt d ' d l una extraordinària atracció. Quan el |X)rtaven a passejar iwr la "veritable ciutat", estava contentissim. ICstimà l'Strand. del qual dirà més tard en Xiclialns Nickleby. " É s un
gran avantatge l'habitar en un carrer de tan pas com l'Strand. Us cal un nas o
un ull \)cr a un dels vostres models? No heu de fer altra cosa sinó |«)sar-vos a
la finestra i estigueu segurs que n'atrapareu un tot passant". Kncara estimava més
el Covent Carden, aquest Covent Carden on en altres temps els senyors tots
brodats d'or es batien en duel. on a l'hivern les flors costaven guinees cadascuna,
i els ananàs guinees la lliura, i els pèsols guinees el litre. Meravellós Covent
Carden, l'immens teatre del qual oferia esplèndides representacions a gent ricament vestida! Trist Covent Carden taml)é, amb voltes ])cr on s'enfilaven, entre
les escombraries, miserables infants de robes esquinçades!
Bruscament l'escena canvia. I."infant és traslladat a un barri més benestant, a
Cower Street. I-a casa ostenta una placa on es llegeix: "Acadèmia jwr a senyoretes". La seva mare ha tingut la idea d'obrir una escola, la seva suprema esin;lança. Va àgilment, de porta en ixjrta. a dur pros^ctes. Però mai no va presentar-se ni una sola alumna. Np es presentaven sinó els representants de la llei.
El seu jiare és empresonat |)er deutes, i l'infant sent dir-li. a tall d'adéu, que el
sol s'ha post per sempre a la seva vida, i que té el cor a trossos. Però aquest no
és el moment d'abandonar-se a la desesperació, A deu anys s'és un home, quan
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es tenen germanets i Keniianetes que han de menjar i quan el fonier i d carnicer
comencen a fer-se indòcils. Dickens omple el temps fent els encàrrecs del pres i
]>ortant als drapaires tot el que .1 casa seva hi ha de convei'tihle en xilings.
Quan el desamchlament quedà llest, la senyora Dickens anà a instal·lar-se amh
els seus fills a la presó del seu marit, la Marshalsea. I l'infant va ]«ssar aleshores la més dura prova de la seva vida. N'ingú no el comprèn. XinRii no endevina
el que s'agita dins ell. esperances fallides, ambicions decelnules. humiliacions, dolor, i també energia, puix que. sense aquesta energia, què és el que hauria impedit de caure en el llot de la gran ciutat aquesta criatura ahandonada a ella mateixa, insuficientniciit vestida, insuficientment alimentada? Efl lleva d'hora, es menja el seu ]« de dos sous i se'n va cap a la fàbrica de l)etuni on està col·locat. Entra
a contra cor en aquest horrible edifici desmarxat. on tot el que veu. tul el que
sent. tot el que el volta li fa Iwsca. Ea l>osa a treballar. Hmbolica amb un i>aix:r
lÜonpolia de betum, la lliga, enganxa una etiqueta, i això tot el dia...
No tenim la intenció de contar la vida de Dickens. sinó d'assenyalar només
els esdeveniments d'aquesta vida que han influït sobre el seu geni. Sense les dissorts de les seves primeres anyades a Londres, no hauria escrit mai els llibres
que escriví. Durant aquests cinc o sis anys. va recollir de sobres impressions
l)er a omplir el realisme de vint novel·les. Fou un dels grans escriptors que han
viscut verament la vida del poble miserable, que han tingut Ifexperiènda del fred
i de la fam. Kn això se l i assembla Michelet: i prou sabem amb quin amor ardent Michelet va estimar els humils i va guaitar, extremint-se. tots els dolors dels
pobres. Però la sensibilitat exasperada de Michelet. deixada lliure en la història, anava sovint a risc de falsejar-ne els ascetes. [,a de Dickens no sortia del
domini que l i obria la seva imaginació, i . per consegüent, no ]>odia sinó enriquir-lo. I ningú no ha conegut millor que ell d Londres de la gent de |)ocs d i ners o de cap. el Londres que trelwlla. el Londres que pateix. Quan un hi \)ensa,
admira l'optimisme de les seves novel·les i la sorprenent benvolença que demostra
en la vida. És veritat que sovint es manifesta l'optimisme en la gent que ha passat per semblants proves i quasi sempre en els qui procedeixen del poblei j . - J .
Rousseau era optimista i el gran burgès Voltaire no ho era. Kl D o m i n u s Uyron.
membre de la Cambra dels I-ords. va denunciar amb virulència l'horror de viure ; l'antic aprenentet de la fàbrica de l>etum de VVarren va adorar la vida. I va
adorar I,ondres.
. N o li mancava altra cosa sinó d'explorar-ne els baixos fons criminals, que
només havia !X)gut sospitar, sense comprendre'n bé la ignominia. U Providència
li proi)orcionà l'ocasió. Després d'haver estat prou leni]» a casa d'un advocat i»cr
servar-ne la malfiança per les lleis i l'horror als procediments judicials, i per
pOdèr pintar-nos un dia el món dels plets, es llançà al periodisme. Havia tingut la idea de pujar a l'escena, puix que tenia el gust natural del teatre, i sempre
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va qucdar-n'lii JKK o molt. Taiinialiix, va preferir l'ofici <ie repòrter. Sovint
s adormia a les sessions del Parlament; \ x r ò es desvetllava en els comissariats de
gQlicia, els rejxirts i els relats dels quals excitaven cl fullclonista que hi h a v i a en
ell. Penetrà a les presons criminals, .s'interessà particularment per les fetes i les
aventures dels policies encarregats de vigilar el Tàmesi. Tota la novel·la de L ' A m i c c o m ú va sortir dels records d'aquesta època de la s e v a v i d a , que tanca la
s e v a joventut i acaha els seus anys d'aprenentatge.
D'aleshores endavant, viurà del que ha aplegat. Continuarà jKissejant-se per
Londres. Conservarà fins a la fi dels seus dies el costum dels seus passeigs nocturns. No es cansarà de reveure els indrets que en altre temps h a v i a freqüentat,
tret d'aquells on h a v i a estat massa inleliç, Si hem de dir la veritat, no veurà res més sinó aquells llocs. La ciutat canviarà: ell no se n'adonarà, 0 no voldrà adonar-se'n. Gairehé tots els seus herois són els contemiKminis de la s e v a
infància. Viatjarà i visitarà Paris, Suïssa, Itàlia. Els esplendors de la civilització llatina el deixaran indiferent. No en coneix la història, o, almenys, si la
coneix, no la sent. I Dickens només comprèn allò que sent. Les diferències de
vestits i de costums el faran somriure, desvetllaran el seu humor, el divertiran,
però no el captivaran. A Paris, només l i plau el teatre italià i l'Amhigu. Melodia de novel·la i melodrama: hi ha d'això en el seu geni. En cl fons no estima
F r a n ç a : té contra ella els prejudicis puritans de la jx-'tita classe burgesa britàn i c a . Suïssa li va millor. Però com jKidria treballar en el silenci de les muntanyes? Torneu-li a v i a t la seva boira de Londres, el soroll dels carrers, el fang
de les vores del Tàmesi, la caseta on la senyora Todles calenta l'aigua del seu
tè, i l'espectre d'un minyó que se'n va al treball dins la boira del mati...

Els seus barris preferits
Quan penetrem dins l'obra de Dickens i tractem de representar-nos el Londres que ens descriu i que ell fa viure sota els nostres ulls, quedem colpits de
primer |)er la jietitesa geogràfica d'aquest Londres. Evidentment, la ciutat s'ha
fet gran, s'ha estès, s'ha transformat d'ençà que Nicolau Nickleby la recorria
en cerca d'una situació; però. àdhuc si ens atenem al Londres d'aquesta època,
ei Londres de Dickens és encara molt jK-tit. A l'oest, no [«ssa gaire del pont
de Waterloo; al nord. no va més lluny de Camden Town. i al sud, del burg
de Soulhwark; a l'est, abraqa Whiteçluipel i els barris baixos del Tàmesi. Però
què importen els limits estrets d'aquest món? És un m ó n . — I és de primer el
món de Dickens. on cada llamborda, cada barraca desvetllen en ell una imatge
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extreinidora dels dies pretèrits. Els passeigs QOCtailIS, que li eren indispensables
<|uan conceliia una novel·la, el tornaven als indrets dels seus antics vagabundatges. Anava erri vol («l seu passat. Kvitava de vegades certs carrers a fi de sostreure's a un dels records més dolorosos que es drenaren sobre les seves passes i que ell amagava gelosament fins als seus mes estimats amics: [ « r ò , ordinàriament, deixava venir cap a ell els records, els recollia amb un aspre plaer,
oblidava que era un bome, que tenia muller i fills, ])er reviure les penes, les esperanoes, les decepcions, les joies fugitives del noiet que anava al seu davant.
Les revivia, però, de la manera que un reviu la seva infància, sota una espècie dç protecció de l'iiome que un ha esdevingut, de l'home que sap l'esdevenidor; i d'aquesta resurrecció intima en feia una creació, on els carrers, les
cases, els barris, tots aquests testimonis de la seva vida d'altre temps, es convertien en la decoració del seu drama.
l l i ha. d'antuvi, aquells barris que l i agradava reveure, aquells l'evocació
dels' quals ix>sava en els seus llavis un somriure d'alegria. Per exemple, aquest
barri de Limehouse que a|)arei.\ en tres de les seves novel·les: Dombey i Fills.
Les Grans Hsperanccs i L ' A m i c C o m ú . La l i t i g a del seu

pàdti, M r .

Huffam.

que venia xarxes, ormeigs, tot el que calia als mariners, hi estava situada. La
vista d'aquesta botiga plena d'objectes misteriosos, que feia pensar en les travessies llunyanes, omplia l'infant de joia. Quan s'hi menjava, àdhuc les coses
tenien un gust de xarxes; i tot s'niduia la seva imaginació lluny de la seva pobre tàda.
Sens dubte tenia aquest barri davant dels ulls quan descrivia el camí que
seguia el jove Walter Gay. en Dombey i F i l l s , per anar a trobar el seu vell
amic el capità Cuttle. El capità Cuttle habitava a les vores d'un petit canal
prop dels " í n d i a Docks", on un pont giratori s'obria de tant en tant davant
un monstre de vaixell que semblava remuntar mandrosament el carrer com un
leviathan naufragat. E l pas de la terra a l'aigua era estrany en les proximitats del domicili del capità Cuttle. l l i havia en primer lloc els pals de banderes
que servien de mostra a les tavernes; després, una munió de vestits per a mariner amb les camises de Guernesey, suroils i pantalons de tela. tancats als genolls, acampanats als peus; després, forgues, on del mati al vespre els martells
martellejaven cadenes i àncores: després, rengles de cases i de jardinets, on
petits pals, coronats de gallarets, s'alçaven en mig de les plantacions de fesolers d'Espanya. Després fossats. després sàlzers t é l a r d s ; després nous fossats;
després peces d'aigua incomprensibles que hom amb prou feines albirava sota
els vaixells que les recobrien. Després, l'aire era tot i)erfumat de la sentor dels
encenalls: els altres oficis havien desaparegut; no hi havia més sinó fàbriques
de màstils, rems, politxes; la terra esdevenia incerta i pantanosa, i aviat l'atmosfera s'impregnava d'una forta olor de rom i de sucre. En fi. un hom es tro11
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bftva davant el domicili del ia]>ità Cuttle. ensems al primer i a l'úliim pis, a
Btíg Place 8.
Covenl Garden és tamlié un Uix.- l)en agradable, és a dir. un lloc que excita
la imaginació, que li dóna temes OH l*>t Rrodar il·limitadament. I Covent Garden
té per a un gran nombre de i>ersonatt;es de Dickens tant d'encís com en tingué
en altre temps per Dickens mateix, fis el mercat on David Cop|)erlield. mossegat |)er la fam i amb el ventre buit, venia a posaf sobre les piles d'ananàs mirades plenes d'una impOtenj còbejança *.
líl mercat és el que atreu Tom l'inch i la seva germana Ruth B. l'.l bota Tom.
senzill, honest i lleial, ha viscut molt de temps en una petita ciutat de provincià prop de Salisbury, enganyat i víctima de l'hiitòcrita l'ecksniff. Un dia.
bruscament, ha vist clar el caràcter del seu protector, ha sortit cap a Londres
sense una malla, com la majoria dels herois de Dickens. AU i , un benfactor i n conegut- aquell l>enfactor que Dickens no va trobar, però qne va voler trobar
i que va ésser per als fills de la seva imaginació—l'octfpB a catalogar els seu*
llibres en una habitació del Temple; i aquest treball li permet de recollir la seva
gennaneta de disset anys.
El moviment i el brogit de la ciutat encisen aquests minyons. \ín llurs jxasSeígS matinals, freqüenten preferentment els barris on se sent més ranimació
i la vida. Obren uns ulls meravellats sobre els inints, els molls, la multitud de
la gent que va de pressa als seus afers i als seus plaers, i sobre el mercat de
Covent Garden. S'hi respira el ix-rfum de les fruites i de les flors, dels melons
i dels ananàs—d'aquests ananàs que evidenlinent han simlKilitzat jier al petit Dickens la vida opulenta i fabulosa. Ça i Ha. al llarg de les avingudes, hom
veu fileres de dones velles, assegudes damunt paners capgirats, que esgranen
els pèsols. Pensaments que un hom no sabria expressar, us j)assen jwl cap quan
contempleu els grossos manats <l'esiKirrecs, les trinxeres dels quals defensen l'estesa de verdures primerenques. Davant les pórtes dels herbolaris, un hom flaira
amb gratitud els ingredients que us recorden el farcit de la vedella, l'olor de ix·bre
i de greix barrejada amb la del ( « i K í r d'embolicar. Més enllà l'aviram i els ànecs
jeuen a parells preparats [KT al sacrifici. (Juan els nostres herois han admirat
força totes aquestes vitualles Iwnvolgudes, se'n van traquillament a menjar llur
petit mos de moltó i llur púdding amb greix de bou, més feliços encara que el
pètít Dickens. que tan sovint havia de contentar-se amb pa sec.
Però hi ha els barris en els quals ha treballat, els barris que. sense suscitar-li
records particularment dolorosos, li tornen a poftar a la memòria incidents i
escenes dc la seva laboriosa adolcsccncia. Quan David Copperlield va a visitar
'
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el seu amic Tratldles i passa proj) del CuHegi <lels Veterinaris. Dickens reconeix
totes aquestes cases de Hayham Street, bastides pobre el mateix model, sobre el m o del de les que els seus pagès habitaven abans d'anomenai-se Mr. i Mrs. Micawl>er. com reconeix certament la jove criada que, en la llinda de la porta, tracta
de calmar un venedor de llet. les exigències del qual arriben fins a reclamar el
l«gament del seu compte ". Dickens pintarà aquest carrer, no pas com un vianant, sinó com un home que en lé una llarga exiíeriència: sap que els estadants
estan acostumats a dançar fora tot allò que no necessiten, (les de les fulles de
cols fins als |>araigiies vells; però que tanmateix amaguen llur pobresa i en tenen la pudiejà. Cada (xis que hi dóna, el porta a [x-tits detalls malencònics del
seu passat.
Malencònic també \ x r a ell. i més que malencònic. el barri de la Marsbalsea.
és a dir. de l'antiga presó [ « r deutes, o n el seu [tare, "el pare pròdig", fou
tancat. I-a i)etita Dorrit naixerà en aquest llarg edifici dividit en cases brutes
que s'adossen les unes a les altres. La seva vida ens farà familiars l'estret pati
cmiK-drat. a m b murs erissafs de i>untes, dins el qual fonniguegen les criatures
dels presos; les reixes on. des del mati. alians d'obrir-se. hi ha una cua de persones indefinibles, corredors i comissionistes, servidors insolvents de la insolvència, sempre vestits amb robes massa llargues i massa estretes, i que tussen
com gent avesada a ésser deixada a la (Kjrta de les cases o en mig de corrents d'aire; i l'espècie de cul-de-sac interior, on els infortunats deutors obliden
llurs angúnies jugant a bitlles i es vengen damunt aquestes de llurs creditors.
Alguns d'aquests deutors han acabat per considerar que la fallida és l'estat normal de la humanitat 7.
A l voltant de la presó, carrers bruts i cases de menjar, on el baf dels púddings,
dels llegums i de la carn entela els vidres. No són gaire afalagadores aquestes botigues, i)erò ho eren per al fill de Mr. Micawber. i és ell i no pas la diàfana i
seràfica petita Dorrit qui nota tot passant el rostit de porc. del qual les llàgrimes de sàlvia i de ceba cauen en el suc d'un recipient de metall, i el rostit de
bou untuós, i el filet de vedella farcit, i les patates cuites amb el roaslheef, enganxades les unes a les altres, i tantes gormanderies substancioses.
Per tot arreu on anava, a Suïssa o a Itàlia, Dickens no deixava mai de visitar les presons; tenia sens dubte interès a comparar-les amb les de Londres; que
els seus herois i ell coneixien molt bé. D'altra banda, seguia en això una mena
de tradició dels novel·listes anglesos. Quan M r . Pickwick és tancat a la presó
I>els deutes, la F k e t Prison. i quan la visita fins en els seus menors detalls, DO
fa sinó imitar l'aventura del capità Booth de l'Amèlia de l-ielding. Però la
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visió que ens en dóna Dickens és molt més emocionant que la del seu predecessor; i en denuncia força millor l'abottiínable absurditat del vell sistema iteniteuciari anglès. Ens confluirà també a Kiiig"s Bench i'rison, que allotjà M r . M i cawla'r. Aquesta presó era menys sinistra, puix què aquest gros ocell de M i çawber no havia guardat un record gaire dolent de la seva gàbia. No sols
Dickens ens pinta les presons que ba vist. ans encara les que han existit abans
d'ell. Dels mniuiim·iits del passat, aquests són els que es plau més a reconsl i u i r . Newgate no era ja pas la mateixa terrible Newgate que. cu la seva novella Ducs ciutals, deu ésser ()ld Haile\. 1 ell anava sovint a tombar jiels voltants.
lira el barri de Smilhlield el que travessà el petit Oliver Twist el vespre
que els lladres se lemijortaren cap a \ \ bilcchaiK·l. Els llums de les botigues
amb prou feines eren visibles en la boira. De sobte, la camiKina d'una església
veïna tocà, amb la seva veu profunda. Ics vuit boies. Els lladres es deturaren
i girareu el cap. I^a fosca els amagava la presó, però sabien que era alli, i que
al mati, quan la campana tornaria a tocar vuit camiwmadcs, quatre de llurs
cump'invs serien lliurats a la mort.
Aquesta presó de Newgate, més impressionant que la Marshalsea, es dreçava al cor mateix de la gran ciutat, al centre de la seva animació, dels seus
afers i de tots els corrents de la vida. f:.s com el simbol del crim. Allà, mentre
que a la seva ombra els marxants, en llurs barraques que trontollen, venien
llurs fruites malmeses i llurs i)eíxos tarats, uns homes forts, robustos, arrancats a l'existència, van a morir aviat sota els milers d'ulls àvids que els guaiten
de les finestres i de dalt de les teulades; i en tota aquesta multitud de cares
blanques, llurs miracles agonitzàntB no tfoben una sola expressió de pietat.
Ku l i , hi ha barris en els quals Dickens ha realment i profundament patit en
la seva ànima i en el seu cos. on ha sofert les pitjors humiliacions, on ha trobat de vegades la descspciació. X'bi ba, sobretot, com el de la fàbrica de betum de Warren, a ()ld Hungerford Stairs, que coneixem ja i que troliem a
Duviíl C o p p c r f i c l d pertauveul a .Murdstone i (irimsbv. prop de les ombrivoIcs voltes de l'Adelphi. I,'horrible casa vella amb les seves escales i els seus
tresixils juxlrits. i la seva abundància de velles rates grises als soterranis! Cap
protesta més pdtètica no s'ha alçat contra el menyspreu dels drets de l'infant a
la llum i a un treball que hauria d'obrir la seva iiilcl·ligèiicia i fecundar la seva ànima.
Així a cada moment en les novel·les de Dickens reapareix als ulls del lector
el noiet o l'adolescent que ell fou. Aquests records que utilitza donen als seus
relats un accent personal què ens toca el cor. Però no s'iia de creure que
només hi hagi autobiografia en Dickens. Això seria rebaixar la seva obra i empetitir el seu geni. Podia i^nsar en ell, quan, novel·lista, caminava a través de
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Londres. Però n<> pensava solamenl en ell. I-a pietat (|ue sentia retros|)ectivanient ])er la seva pròpia imatge, l'estenia a tots els que se li assemblaven, que
semblaven passar per le> mateixes tribulacions i les mateixes proves, i que vivien en els llocs on ell les havia passades.
El seu sofriment pretèrit li servia d'introduiiió prop de tots els desgraciats.
No sortia de si mateix sinó [wr a retrobar-se en ells; quan tornava a si mateix
hi retrobava aquells altres, l'erdonava a la gran ciutat d'haver-lo nafrat en altre teolps. U estava gairebé agraït de l'educació que li havia infligit, la qual havia
desenrotllat la seva sensibilitat i li havia ensenyat que la vida és molt dura. La
coneixença intima que tenia dels pobres i dels indigents, li feia insuportables
la indiferència Ó la ininteHigència dels feliços d'aquest món, aristòcrates o grossos burgesos, homes de negocis ó pervinguts. Aquest sentiment es traduïa |)er
la mena de malvolença amb la qual descriu els barris dels rics. Aquest demòcrata revolucionari té el més profund menyspreu \>c\ gran món i jwr les coses
del gran món. i \)cr les botigues tan orgulloses com llur clientela. La seva pintura serà sovint una pintura satirica. I-a seva pietat per als humils el condui
a la sàtira; però fortificà sobretot les seves tendències naturals a l'observació
pintoresca. No hi ha res com l'estimar o l'odiar \>er remarcar els detalls, per
a interpretar-los, per a comprendre fins en els seus menors trets la fesomia de
les coses. Diguem-ho en honor del cor sempre ai«ssionat dc Dickens: el seu
amor fou més perspicaç que els seus odis. perquè era més gran.
I és aquest amor 0 aquest interès apassionat el que li va jxírmetre dc pintar cada barri de Londres amb la seva figura es|)ecial, i per dir-ho així. d'individualitzar-lo.
Però és rar que evoqui el passat, fora de les seves sobrevivències caricaturals o pintoresques. Ningú no ha estimat més certs vells costums anglesos i els
hostals i les diligències d'altres temps. Es recordarà l'hostal del "Cap del Sarral", on Nicolau Nickleby trobarà per primera vegada l'odiós Squeers, i els
seus dos caps de moro que els trempats de Ixmdres s'enorgullien a abatre,
i que respiren ara que llurs butxins prefereixen exercir llur habilitat sobre els
tnicadors de les ix.rtes i les noves campanetes de Saint-James.
Però, tanmateix, ningú no ha donat menys valor a les pedres i als vells
pergamins que entusiasmaven i que inspiraven Walter Scott. EI Londres que
Dickens' descriu en la seva novel·la històrica de B a n w h c Riuh/c. aquest Londres
del 1775, no és altre sinó el que ell ha conegut.
Quan veia desaparèixer coses antigues o barris vells, cl que lamentava era
únicament els records que l'hi lligaven. L i sabia greu que hom canviés els picaportes per campanetes. El vell Londres era sempre el Londres de la seva
infància i el Londres dels barris pobres.
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L a poesia de Londres
Dickens tingué per Londres el sentiment que es té per una dona a la qual
s'estima: ell n'estima tots els aspectes variables. Lletja sovint, la ciutat, en certs
moments, és encisera. L i i)erdona la seva fisonomia quotidiana; encara més,
acaba jx-r preferir-la a la bellesa («rfecta, però invariable.
Hi ba ciutats infinitament més belles que Londres, i molls d'anglesos no
troben res de més harmoniós que les linies de París, res de més atractiu que
Venècia o Plorència, res de més captivador que l'exotisme de les ciutats orientals. Dickens no era mai realment feliç fora de Londres. Tanl-se-val que s'irrités de les seves lletgeses i de les seves misèries: estimava més els seus vicis mateixos qúe totes les virtuts de les altres ciutats. Sembla també que tan bon punt
surt de Londres, tan bon punt s'allunya d'Anglaterra, els seus dons d'observador l'abandonen. Treieu-lo del seu medi: no hi veu més ni menys que les nou
desenes iwrts dels seus compatriotes qne tenen a honor l'escriure llurs impressions de viatge. I és que, per a veure-ho, li cal haver-ho vist molt de temps, i
sobretot d'haver-bo sentit moll.
Com que Dickens no era londinenc i no oblidà mai les impressions de la
seva infància, no oblidà gens la del viatger que arriba a Londres, en diligència, \ K r primera vegada. Va saber penetrtfr meravellosament en els sentiments
dels seus personatges, grans o petits, que l'atzar de la vida mena al mig de la
gran ciutat, com hi havien menat el i)etit Dickens.
Quan venim del camp. 0 d'una ixftita ciutat de provincià, experimentem una
forta emoció en pensar que ens acostem a Londres. Aquest' Londres deu ésser
tan gran i tan bonic! Un hom guaita atentament [ter la finestrella, puix que es
tracta de no deixar-se jwrdre l'entrada. Tan aviat com els camins esdevenen
carrers, ens creiem que ja hi som: però no. en som encara a quinze quilòmetres, i quan \)cr fi hi toquem, hem perdut ^esperança d'arribar-hi mai. Però
heu-vos ací que la diligència sotragueja sobre les pedres desiguals de la calçada, travessem carrers plens de soroll i enfeinats, i us sembla que tots els al
tres carruatges van a tirar-se sobre vosaltres. Vehicles de tota mena es barregen i roden com les ones d'un riu; el tumult creix continuament: Ja hi sou!
I desembarqueu al migdia, en el centre de la ciutat, a Cheapside i»er exemple,-—al mateix lloc on el petit Dickens havia posat peti a terra força anys
abans—, i ésteu esfereïts |)er la immensitat de Londres, però heu de confessar
que tot hLes lleig, tort. estret i brut 8.
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Potser heu viatjat tota la nit? l a díKgioda es deltira. i algú que té experiènda us diu ((uc som ;il mati. i'".! ginuí moviment del carrer justilica la seva
afirmació, que us sonbh Inolt paradoxal, i us cal acceptàr-la si no voleu creure
que runivers 110 té dalt ni Naix. puix que M mimés us guieu \ K \ cel, és mitja
nit. Un altre us diu. a vosaltres que sou del camp. que la crosta espetta i oliosa
que trepitgen els vostres \KUS, és neu! Però aquest us fa l'efecte d'un foll.
I us sentiu una mica perdatl en aquest Londres on la nit regna en ple dia, on,
\ter a arribar allí on aneu definitivament, cal que travesseu carrers bruts, que
salteu |ier damunt de recs. que cainineu ])els carrerons niés esquifits, que paSMU
|)er sota de voltes ombrivoles, i que no cesseu de fugir de totes les rodes dels
vehicles. Feliços encara si algun ama Me amic londinenc no us compromet a
admirar tal 0 lal altre monument, car, tret dels edificis que són a l'abast de la
vostra mà, no hi veieu més que dins un forn s.
Comprenem fàcilment la decej^ió que tçnen aquells que són acollits d'una
manera tan grossera en aquesta ciutat damunt la qual pesa un cel baix i l'aire
de la qual té totes les tintes que van del gris al groc. Fins comprenem la decept io dels que hi arriben en mig de boa temps, i)erò que. acostumats a l'atmosfera
pura dels camps o de les i^tites ciutats de provincià, no esperaven trobar tants
edificis ennegrits per la boira i el fum.
Sembla, en efecte, que la brutícia sigui un dels principals caràcters de Londres. " É s l'única cosa que a Londres és de debò; però, almenys, això és de
bona marca", diu miss Betty I rotwood, la vella tia original de David CopperBeld que arriba dels sans espadats de Douvres. I no admira de gaire l)üna
gana el Tàmesi assolellat que s'escola sota les finestres del seu nebot, a causa
del fum que, diu ella, "ho embruta tot" 10.
Aquesta b m t a i i c de miss Betty és. en bona fe. excusable, puix que tot el
dia pugen de les xemeneies londinenques, xemeneies de cases o de fàbriques, esI)esses columnes de fum: i quan el cel és baix. diu Dickens, s'abaixen com una
fina pluja negra de la qual es desprenen partícules de sutge grosses com borrallons de neu. com a dol pel sol tapat " .
Plou a Londres com a tot arreu: i com a tot arreu els paraigües xoquen,
les faldilles es mullen, els vianants miren desesperadament el cel. l'erò el que
lii ha de particularment londinenc, és la "boirada", aquest vaçor groguenc que
enfosqueix el cel. i cau damunt les teulades, i que cau en feixuga bruinc. Un
liom s'envesca en el fang, en aquest fang londinenc que és de tal mena, que
no se sap d'on ve, ni què feia abans, l>erò que es forma a les primeres gotes
de pluja, es pasta de sobte amb la rapidesa d'una multitud, engoleix els gossos.
Martin ShMMUmt.
David Copperfield.
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recobreix els cavalls de cap a peus. i en cinc minuts esquitxa tots els fills i filles
d'Adam. Ens creuríem a l'endemà del Diluvi i no quedaríem sorpresos de veure un Megalosauri, d'uns quaranta peus de llargada, passejar-se per Holbow
Hill.
En les novel·les de Dickens. les descripcions del mal temps a Londres abunden i sobrepassen de molts els dies bons. Vol dir això que el sol no alegra
mai la ciutat i no la fa riure o somriure? Certament que no: \)erò sembla que
Dickens no odiava aquest tret característic de Londres. L a puresa de la llum i
de l'atmosfera, el blau profund del cel meridional l'encisaven—, [xíro només
per algun temps. Sentia aviat l'enyorança d'un aire més opac, puix que la gran
ciutat l'bavia recompensat del seu amor revelant-li sota la lletjor, que repel·leix
els nou-vinguts, nous motius pintorescos i poètics.
En primer lloc aquest fum negre, que sembla tan desagradable, apareix a Dickens com "l'eura de Londres que s'enrosca entorn de les cases i s'enganxa a
les habitacions fins al punt que aquest paràsit afectuós aclapara el seu arbre
nodridor"
El fum munta al cel i el seu color morós pren una certa lluïssor en
els dies de bon temps, i sobretot a la posta de sol. I-a llum, en aquest reialnic
del fum. té jocs que no mostra enlloc més. Quin esplèndid núvol vermell i morat aquest en el qual es dreça la creu guspirejant de la catedral de Sant Pau!
La boira és també com una ix)esia misteriosa on les coses familiars revelen
formes inesperades i fantàstiques. Quin caricaturista i quin humorista no és
aquesta boira! Ombres minses es bcllugen ça i lla en els carrers brumosos. De
tant en tant. el feixuc contorn d u n friacre apareix indistintament; surt poc
a \)oc del núvol i hi torna a entrar de pressa. El londinenc pot creure's trans]>ortat a un nou univers quan es desvetlla en mig d'aquesta bruma, car sembla
que l'ordre del món hagi canviat. No pot comptar únicament amb els seus
ulls per a dirigir-se: s'ha de servir de les orelles. La monotonia de la seva vida
és rompuda: reviu la seva infantesa i els seus jocs de pu-put. Reconeix el pas
arrossegat i el crit del pqbre escombrariaire que va tremolant a la seva feina; i el
pas feixuc del vigilant nocturn, que camina d'ací d'allà, tot maleint els m i nuts que el separen encara del dormir; i el soroll pesant dels camions, i el
brogit ràpid dels carruatges més lleugers; i els cops que hom dóna contínuament a les ])ortes dels dormilegs. 1 totes aquestes remors comencen per ésser
esmorteïdes per la boira, tan indistintes per a l'orella com ho són els objectes
per a la vista 18. Cal refer l'aprenentatge dels sentits. Les coses reben una nova vida. En els dies de boira espessa. Londres apareix com un espectre negre,
partit entre el desig d'ésser visible i el de restar invisible. En els camps veïns,
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i s'ofereixcn a conduir-ne els cavalls. Cani|>ancs invisibles t(X|iien les hnres i
els quarts, amb una veu trèmula, car peten de dents allà dall en els núvols iri.
Aquesta boira és allí per a donar-nos IK-II aviat el desig de tornar a casa, a la
cambra on la família ens espera, l·.ns acom|anya. ens passa davant: i els espÇClacles que ens deixa entreveure ens fan apretar el i « s . Totes aquestes botigues
tenen un tal aire de festa? En les branques de houx. les baies vermelles brillen a la llum; les botigues de queviures llancen una lluïssor fadesca i les carniceries tenen un aspecte rialler; l'aviram arbora la seva cscaraiJela de i>ai>er.
Sentim ja la fumerola dels menjars abundants i del gran IHII de punch ai voltant del qual ens aplegarem ])er a contar llargues contalles. Les cortines tirades, les |)ortes ben closes; el gran tió cremarà a l'atri. Illes tèbies, lluminoses
i afectuoses en mig d'aquesta marea de boira! l'erò no hi ha en aquest contrast
entre el fred humid de la nit i la dolçor d'aquests interiors un sentiment d'egoista fruïció que ens ])orta als versos cèlebres de Lucreci: Suavc m a r i magr
n o . . . ? No sols un |)eiisament semblant seria molt allunyat de Dickens. ans bé la
seva idea és que la festa que aplega i acosta els cors en aquestes illes afortunades, en mig d'aquesli-s llars encisadores, hi fa créixer la Iwnvolença, la caritat, i que tota aquesta bondat de Nadal a c a l a r à un dia jx-r foradar la boira
í ])er irradiar en els més miserables interiors i en els més desheretats. Aquesta és la seva idea, que torna, com un mateix so de Canpftna, a través de tols
els sens contes. Aquesta bruma que ell es plauria encara a espesseïr si Londres
no la tingués d'un tal gruix que no es pot desitjar res de millor, aquesta bruma que ell estima com artista, i com a artista que coneix tota la valor de l'antítesi, l'estima també perquè fa les ànimes més sensibles a Iotes les misèries,
perquè baixa a elles com una rosada fèrtil per a fer-hi germinar els bons peusaments.
Però sortim de la Ixiira. X o hi ha cap aspecte del dia o de la nit el caràcter del qual s'hagi escai>at als ulls atents de Dickens. Coneixia el I^ondres de
l'aurora, els seus carrers silenciosos i buits, als quals l'absència de moviment
dóna un aire estrany de fredor i de soledat. L l i l'estima més una mica més tard,
quan el sol daura els campanars i les teulades i poc a poc la ciutat recobra la
seva animació habitual. Lstà content quan la quotidiana processó dels homes
i de les dones, duent pesanís paners sobre el cap. es ]x)sa en camí envers el
mercat de Covent (iarden. S'alegra en sentir el soroll de les carretes, S'adona
del i)etit escura-xemeneies assegut al bancal d'una porta i que espera amb paciència que la gent es desperti; i les serventes que prenen el ix>t de la llet que
el venedor ha |)osat ja sobre la llinda; i les botigues que s'obren; les Heques
on criats i mainada vénen a buscar la primera fornada de [ « n e t s ; aquesta po-
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blació dels suburbis que l'alba aboca damunt la ciutat ,a; les pobres noies pàl·lides i malaltisses que proven de respirar una alenada d'aire pur i de sol abans
d'entrar a l'òbrador on «lurs mans menudes e l a b o r e n tot el dia el luxe amb
el qual s'CBlpobuneit llurs riques germanes sense preOCUpÉCIOflS. .\(|uesls p t é f a ,
ratius del dia són 1111 ispectacte ían apassionant^ que Dickens comprèn cl sentiment de Nicolau Nickleby quan el minyó, a punt d'exiliar-se, admira aquesta
ciutat que es desvetlla i 00 tanta gent de tan variades situacions s'esforça per
guanyar-se la vida l7.
Kl mati avença: el tràfec londinenc s'espandeix orni una onada ininterrompuda. Dickens bi destria aquests ómnibus i aquesta moderns cabriolets que
van en camí de suplantar les bones velles carrosses. Veu les seves amigues, les
velles diligències, q u e passen amb un soroll de ferramenta. Però els carrers
de Londres són en el ple de llur glòria al cap al tard, quan es dapen de petites
taques de llum. Aleshores les Iwtigues esimmegen de diamants i de jx-dres
precioses i fan brillar davant dels nostres ulls enlluernats els M h draps vini-'iils dels quatre costats del món. 1 és curiós, aleshores, de guaitar les voravies amb llurs d o s corrents interminables de gent que van de pressa i s'em|)enyen, indiferents g a i r e l l a tots els rics adornaments oferts a llurs mirades.
És trist, aleshores, de mirar els captaires, els parracs dels quals ajsireixen sota
la llum daurada de les vitrines: les ligures blanques i demacrades claven uns
ulls àvids als a p a r a d o r s dels pastissers, i les formes mig nues tremolen da
vant el d e s p l e g a m e n t de les robes sumptuoses. En les grans ciutats, la p.bresa
es frega amb l'opulència, i , si hi ha poesia en la nit de Londres, un hom hi
descobreix tamlH? terribles misèries.
Els asijcctes de Londres són tan variats, que [KICS londinencs els coneixen
tots. Pel demés, la majoria dels personatges que viuen en les novel·les de Dickens pertanyen a la classe mitjana i a la dels humils i els treballadors. No
tenen, com té ell, el gust de l'exploració i , encara que el tinguessin, els mancaria el lleure [ « r satisfer-lo. Però cadascú sent la ciutat a la seva manera, cadascú s e g o n s cl seu caràcter. 1 el veritable londinenc és aquell que troba a
Londres allò que li cal.
En mig de les grans calors de l'estiu, durant les quals es patdx de la mancança d'aire i de la multitud de les cases, M r . Snagsby, proveïdor darticles
de despatx i copista de documenta judicials, surt de la seva botiga ple de pergamins i d'ampolles de tinta. L i agrada i>assejar pel pati de Staple Fnn. on els
Pardals i les fulles tenen als seus ulls un aire tan rústec ,8. És, en efecte, un
d'aquests recons de Londres on alguns pardals "fumais" piulen en els arbres
"
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ennegrits, com si es cridessin l'un a l'allre i es diguessin: "Juguem al camp",
com els infants diuen: ••juguem a la gnena". (Juan ell conta als seus dos aprenents que ha sentit a dir que en altres temps un rec clar corria al llarg de
llolhorn. en plena City, quàn cl TotinÚ^Uet eia un ver t o t t r m q i M qúe donava
directe als prats, gaudeix amh la imatge pastoral (|ue aquests records arqueològics evoquen en el seu espfir^ ' cn gaudeix tant. tjue no sent mai el desig
il'anar al camp. Mr. Snagshy fa poesia sense -.aher-ho.
Anar al camp! De què serveix?, es pregunta el veritable londinenc. Q u i
trol)em al camp, fora dels ous frescos i de les flors? I els ous frescos, on són
més frescos que en el mercat de I.eadenhall? Quant a les flors, haurien d'olorar
una mica el reseda o l'aleli doble que ell cultiva en l'ampit de la seva finestra!
Aquesta és. almenys, l'opinió d'un vell comissionista que ha |)assat tota la
seva vida davant la mateixa plaça de la City. No us imaginéssiu pas que l'enlusiasme de T i m Linkinwaler
sigui degut a res|>ectacle d'un boci d'hèltei.
Aquesta plaça no s'assembla gens a les places graves o aristocràtiques dels altres barris de la ciutat. Només té un arbre: el seu fanal; i les males herbes que
creixen al seu voltant és tot el seu herbei. Però el lloc és tranquil i isolat, favorable a la malenconia i a la meditació; ofereix tots els avantatges del camp
en el cor mateix del vell Londres. A l'estiu, el sol li té respecte: Cetnperd els
seus raigs i reserva la seva ardor pels barris més brogidosos. H i regna un silencr tan profund, que quan us detureu |)er a respirar la frescor, us sembla
què sentiu el tic-tac del vostre rellotge. E l rodolament de les carrosses hi arriba tan afeblit com un brunzir d'insectes. Feliços habitants! El comissionista es
re])enja, ociós, al pal del recó; el seu davantal blanc batega peresosament al
cop de l'aire i els seus ulls queden tancats molta estona; no pot resistir la influènda SOfWÍfera del lloc, i s'adorm dolçament. I ])erquè res no manqui a
aquesta visió encantadora de la natura, entra de tant en tant a la plaça una paluillona. una vera papallona, viva. que s'ha esgarriat lluny de les flors i que
vola entremig de les puntes de ferro que els reixats drecen entorn de les cases.
La tranquil·litat d'aquest reconet i)ot plaure al qui passeja, a causa del contrast amb la ciutat enfeinada. Però és el paradis terrenal del vell comptable.
•Juan un btune ha viscut quaranta quatre estius i quaranta quatre hiverns en
un mateix Hec, quan hi ha treballat i hi ha trobat els seus plaers, totes aquestes coses que han estat els testimonis de la vostra vida conscienciosa i honesta,
lleial i senzilla, formen talment part de vosaltres mateixos, que han adquirit
jxír això una bellesa incomparable.
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feixuc que salta i es regira. Üísqueiai sota el Vell Pont de I-ondres, i davant de
la Vella Pescateria de Hillinsgate: després i>assem ])er davant de la vella Torre
Hlanca i la Porta dels Traïdors, que, amb el seu aire fred. sembla desdenyar les
agitacions del seu vei, el riu. Heu-nos an al mi},' del l'ool. l'.ls vaixus |)er a
Alierdeen i (ilasgow carreguen i descarreguen llurs carregaments: els transportà de carbó són innombrables: bi ba vapors que encenen les calderes per a
sortir cap a Rotterdam i Hamburg, t a l que no ens entrabanquem amb els cables enrotllats, les xarxes esquinçades, el fang esquitxador: el nostre ]MS fa
capbussar els vells paners, escampa els encenalls de fustes i rescuma de carbó
(JUe flota a la su|>erficie. En els vaixells en iwrtença, els boines s'udolen els uns
als altres amb renecs dits en una llengua incomprensible. El paquebot, que està
a iHint de sortir, sembla compartir les angoixes dels seus |>assatgers. I>a seva
xemeneia els crida: "Veniu aviat, estic tan enervada! Veniu! Oh, Déu meu, no
arribareu mai! <jue retrassats que esteu! Afanyeu-vos: me'n vaig tot seguit.
Veniu!". Per li atenyem una i>art del riu menys embarassada, on els grumets
poden pesear en aigües tèrboles i les veles gontlar-se als vents. Prop de (iravesend, albirem la Duana flotant dels vaixells d'emigrants. Sota la Duana s'obre
una terra d'aiguamolls llisos i monòtons. L'horitzó és indefinible; el riu ser|)enteja. els fangs giravolten continuament; moviment únic en mig de la immobilitat de les coses. Algunes barcasses, que tenen la forma ruda d'un vaixell escultural peí mans d'infant, són amarrades en el llot. Un petit far rabassut té
l'aire de repenjar-se sobre els seus puntals com sobre croces. Pals i ixídres enfangades que surten del llim indiquen la frontera de la terra i de les marees.
Un vell desembarcador i una vella casa sense teulada vacil·len i rellisquen en
l'stgua entollada.
La navegació no és solament pintoresca: excita agradablement Ja nostra
imaginació. Així succeeix amb Bella Wilfer, una de les heroïnes de L ' A m i c
c o m ú . Aquesta joliua donzella porta un dia el seu jjare a dinar a Greenwich.
Són pobres, puix que M r . Wilfer, ])etit comptable de la City, ha pujat una família nombrosa, tan nombrosa que mai no ha pogut realitzar la s e v a única ambició d'eqtnpar-se, en un mateix dia, de cap a peus. Però aquesta tarda estan
molt contents. De llur taula estant jKjden veure el riu i durant molta estona
segueixen el moviment dels navilis que baixen cap a la mar. I la bonica Bella
imagina tota mena de viatges per a ella i per al s e u pare. Tan aviat el jiare se'n
v a cap a la Xina amb el gran vaixell de tres pals: en i)ortarà prou opi jier a
fer-se ric i tot un carregament de xals de seda amb els quals s'adornarà la s e v a
aixerída filla. Tant aviat l'ha maridada amb un ric negociant; i és t a n ric. que
tot el que hom v e u sobre el riu és d'ell, àdhuc aquest petit yaícli provocador
que porta el nom de Bella en honor de la s e v a muller i on aquesta té la seva
cort, ni més ni menys que Cleoi>atra. No esperàvem p a s de v e u r e Cleopatra
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aci- . « r ò é s tal el prestigi del Tàmesi, que desvetlla en la imaginació duna donzella anglesa
d . I ) i c k e „ s - l a visió de l'Orient, i la imatge daquestes remes
extremament orientals coartes de i«dreries . de catxem.res.
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Però Dickens coneix encara ascetes mes simstres. I cr exemple, la .p.e hom
anomenava illa de jacoh i que scstenia, enllà de D^kln-ad. dins el burg de
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Southwarlç Aquest reco de terreny estava voltat d'un fossar, el Folly Ditch,
profund de sis a vuit peus i ample de quinze a vint; s'oinpiia d'aigua quan
la marea pujava.; però quan la marea baixava, no era sinó un munt de llot. Hom
travessava ponts de fusta i arribava a un lloc estrany, el més extraordinari de
tots els barris vergonyosos de Londres. La puixança destructora de l'aigua s'hi
feia sentir en Cara més que enlloc. Els barrots de ferro estaven msegats. Velles
galeries de fusta, comunes a una mitja dotzena de cases, i els rars habitants de
les quals deixaven penjar llurs galledes sobre l'aigua brula del fossat. amenaçaven ruïna. Les finestres trencades s'obrien sobre femers líquids. Les portes
queien al carrer. Els tubs de les xemeneies estaven tots ai)agats. Les cases, la
majoria de les quals no tenien propietari, eren habitades per aquells que tenien
el coratge d'habitar-hi. l ' n hom s'extremeix en pens'ar fins a quin grau la
misèria havia fet davallar els desgraciats que hi anaven a viure i a morir, o
quina necessitat urgent d'un refugi secret els hi conduïa 1
El Tàmesi sembla haver estat per a Uickens el que els rius foren per als
homes primitius: una espècie de divinitat. No és que l'hagi adorat prensament;
però va sentir-ne i va magnificar-ne l'ombrívola puixança oculta. Des del moment que els objectes inanimats tenien per a Dickens tanta vida, era natural que
donés al Tàmesi, escolant-se al mig de Londres amb el fluix i el relluix de la
seva marca, que són els seus batecs de cor, una existència particular i d'una
extraordinària intensitat. Aquest ample riu passa per davant dels mercats, dels
palaus, de les esglésies, de les presons, de la riquesa i de la pobresa, del bé i
del mal. Rodola llotós i tèrbol entre les obres i les angúnies dels homes i s'encamina cap a la mar profunda. Es barreja Íntimament amb els pensaments i
amb les aventures dels personatges del novel·lista.
De la mateixa manera que hom ha tret de l'obra de Dickens la filosofia de
Nadal, hom podria treure'n la filosofia del Tàmesi. El Tàmesi és per excel·lència el riu justicier. Estrany justicier que de vegades sembla fer-se el còmplice
dels criminals! E l riu els presta amb complaença les seves vores i les seves
ones; amaga llurs roberies i llurs cadàvers; estén a llur entorn les seves boire*
com una seguretat. Posa per torn a llur (UspúsícíÒ el seu soroll que apaga el
crit de les víctimes i el seu silenci que les sepulta. l'erò el riu és traïdor als
traïdors. S'equivoquen en comptar amb ell. El Tàmesi espera el moment precís
per a tirar-los a la cara llur crim o i>er fer-se justícia ell mateix. I quan el
riu els té a les seves mans. experimenta com una joia salvatge a venjar-se de
les taques que li han infligit.
Què hi ha en aquesta concepció del Tàmesi providencial molt de romanticisme, no ens sembla discutible. N'hi ha tant com en la de N o t r e - D a m e de la no•
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Sagitari
Robert de I·lcrs lla m o r t . FrÓHÇa hoMOfa t n les neerohxjies la seva
l i t a t riea i f i n a , liabilissiuta i lleial, amatent

i gel·létosa. Rares

persona-

vegades—eseriuen

—IIOIII ha pogut trobar m é s subtilment foses que en e l l l'agilitat

i la

solidesa.

Una obra f e i x u g a eom el seu cos—ha estat d i t — , p e r ò alada t a m b é com la seva
corbata f l o t a n t . C o l l i r e u

en la seï-a obra les m é s diverses (jualilats.

però

tares

esseiu ials les h i c e r c a r í e u debades.
H a estat, en f i . molt m é s qtte un i l i a n u i t u r g . que un orador, que un c r í t i c ,
que un president de societat d r a m à t i c a , que un d i r e c t o r de d i a r i i que un a c a d è mic. H a estat tot a i x ò alhora.
E l seu a n e c l d o l u i i és p r e c i ó s i v a s t í s s i m . T r i e m a l'atzar unes mostres.

* **
Feia quatre anys que Robert de

l·lers

patia de la gola. A desgrat dels atacs

dolorosissims. volia i g n o r a r el seu mal. R e f u s à a tot hora de cenyir-se a un tractament. L ' h i v e r n
Forçosament

darrer, p e r ò . va I c n i r un atac m é s f o r t

que

tots

els

altres.

c a l g u é la i n t e r v e n c i ó del metge. Robert de F l c r s . en v e n j a n ç a

al

seu m a l . a g r e d í a l doctor amb lot c l seu " e s p r i t " .
—No

us g u a r i r e u pas. a desgrat de tant d ' " e s p r i t " — / / o b j e c t à un dels f a m i -

liars.
—CqJ tractar la malaltia amb m e n y s p r e u — r e p l i c à , c a t e g ò r i c , l ' a u t o r de " I . ' H à bit v e r t " .

Eh

é o i t o b o r a d ú r s d t Robert de F l c r s a l " F i g a r ó " - l'evoquen amb un record

SAGITAKl
c i i l c n ü l . E r a per a ells c l bon

company,

i?)

l'àgil

"causeur",

l'ocurrent

finíssim.

Hen-vos a c í una de les m é s gracioses a n è c d o t e s que es plaïa ell de contar-los i
ells es plauen de retreure

ara.

— E l meu c r i a t — d e i a — a s s i s t í a l'estrena de la meva

darrera

obra

teatral.

Com de costum, j o l i havia ofert dos seients. L ' e n d e m à , cu veure'l, v a i g

dema-

n a r - l i . com de costum t a m b é , si s'havia d i v e r t i t g a i r e :
— O h , senyor—va d i r l'honrat servent—si s a b é s s i u com he r i g u t ! H e

trobat

aquesta obra molt m é s idiota que l'anterior encara.
Robert de Flers, en acabar de contar-la. afegia g e n e r ó s i s o m r i e n t :
— S i ell f o s encara servent a casa, no c r e g u é s s i u pas que us c o n t é s aquesta
facècia...

* •

•

l ' o l e u c o n è i x e r tot l'enginy de Robert de Flers? Aquestes dues frases sabran
revelar-vos-el. H e u s a c í la p r i m e r a :
— P e r q u è no parleu m a i de Mademoiscllc X . f — d e m a n a v a ,

encuriosit, liu

amic.
— Q u è en t r e u n a de parlar-ne.'—responia

p l à c i d a m e n t l'autor de " L e R o í " — .

M a i no a r r i b a r i a a d i r totes Ics coses bones que ella creu d'ella mateixa.

I aquesta i s l'allra :
.Icabava de llegir en una nota crítica aquell v e l l c l i x é : " S i m é s no. l'obra t é
cl m è r i t d'haver estat escrita sense pretensions."
J o va arronsar

Davant aquesta frase,

les espatlles i d i g u é amb una punta de

—Quina fórmula

l'escrip-

malhumor:

m é s absurda! Tanmateix, un a u t o r en escriure

un llibre t é

sempre una p r e t e n s i ó . S i cap d'altra no. la d'escriure una obra sense pretensions.

• * •

U n v e l l amic, en conversa de velles a n è c d o t e s , ens conta a p r o p ò s i t d ' u n expocta i e x - à c r a t a s i g n i f i c a d í s s i m

a Farcelona,

que

en

aquells

aguts

moments

i8o
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d'cufopcilzació,

que l a u l s d'estralls

prommjuc. rs f i u unes l a r y r s m i s l c r i c . u s .

ú n i c m n c n t iiücHiyiblcs f e r u uns r a r í s s i m s inicials, l l i havia aquestes Ires inicials
en el blanc de la cartolina i sota c l seu n o m :

A. K. U
l)e l U m v e r s i t é dc l'aris
E l que volen d i r aquestes llclrcs no é s tan t è l n c com p o d r í e u t é m e r . I olen
dir simplement:

Ancien élève libre
I )c H niversité dc l'aris
Ja era t o l un t i l o l !

Un

escriptor modest,

inodestL·sim. soRicilafa fa

un dies u n lloc a u n nou

d i a r i d e l vespre, a punt de s o r t i r . L e s seves proposicions no podien é s s e r m é s
temptadores per a un bon director. O f e r i a la SÓva c o l l a b o r a c i ó per lot cl que fos
—deia—amb

un pur accent d ' h u m i l i l u l . S i us sembla-

a l vostre d i a r i una mena de " f a c
I

proposava'—puc

ésser

per

loluin".

lanmalci.v. d e s p r é s de la sol·licitud sembla que h i hauria m o t i u per a a d i u -

d i c a r - l i una secció filolòqica cn aquell d i a r i . S o d i r e u que la frase en la p l o m a d'aqtiest s e l ú s periodista no sia mes f i d e l a la seva etimologia qiie emprada

en el

sentit que l'ha feta popular, à d h u c entre els q u i no sospiten que sia una llatinada.

U n g r u p de literats comentava f a poc un (/ràfie singular que els mostrava un
f a c e c i ó s colíega. H I g r à f i c mostrava la viabilitat en les nostres publicacions d'uiui
pila de mots m é s o menys tarats d'arcaisme o de neologisme.
Veieu d'un eop d ' u l l allò que l ' e x p e r i è n c i a us havia anat mostrant poc a poc:
T o l j u s t E n Carner, E n Soldez·da. o E n Riba, posem per cas. esmalten l l u r

prosa

amb un m o l f o r a d ' ú s . un e x è r c i t de conreadors, abnegats de la nostra llengua,
s'apressa a u t i l i t c a i - l o abans d'hora, massa sovint, i sense c o n t r o l .
l l o m r e c o r d à aleshores una a n è c d o t a que té uns anys, p e r ò no ha perdut frescor n i g r à c i a . Recordeu que f a temps L ò p e s P i c ó

solia acabar o

començar

les
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" M o r a l i t a t s i pretextos" que publicava a " l . a R e v i s t a " amh aquell "deia. d i u . . . "
d ' e x p r e s s i ó popular?
I b é : f a s s i m i l a c i ó p o è t i c a d e l hon poeta iiwitresà P i d c l S. R i u i D a l m a u va
collir la frase i u » bou dia l'escrivia, lleuf/eratiient enjoiada, en uns versos que la
canhiven a les dues primeres paraules:
"reia. r i u . . . "

• • *

C o m e m à v e n i amb una c o m i n e n n ' n i c i í ) necrolòj/ica el nostre " S a g i t a r i " . Cloemlo. m d o l a t t a m b é , per un escriptor nostre que acabem de p e r d r e : C r i s t ò f o r de D o mènech.
La seva obra. la seva bondat, els seus dolors, la seva e l e g à n c i a d'esperit i la
seva agudesa, t o l a i x ò ha cstal cordial ment ponderat. M é s que amb frases

dels

seus llibres, hom ha documental les n e c r o l ò g i c s amb a n è c d o t e s que aplegaven els
seus amics en la seva conversa veliementissima. espurnejant,

tan plena d'ende-

z'inacions com d ' i n c o h e r è n c i e s .
l i s c r i v í el " C a r n e t d'un h e t e r o d o x " i é s la seva h e t e r o d ò x i a el que m é s ha nod r i t el seu anecdotari. U n a de les frases m é s seves que escrivia i repetia sovint és
aquesta:
" N o s t r e Senyor, que a l cel s i a . . . "

Nòtules
El mal del viatge
Aquesta malaltia d'iui-falile convalescència, no és als literats, sonihla. als qui
deixa més en repòs. í i s gairebé una necessitat vital per als esi)eriis àvids dc sorpreses, de colors i de noves figures.
Potser cal fer una distíndó entre els aventurers i exploradors, i els qui viatgen sense afany cicntific ni l'amor del risc. Entre els escriptors viatgers, Kessel
ha fet tamlié una distinció subtil. N'hi ba que ban escrit—diu—pecquè els plau
viatjar. D'altres viatgen perquï escriuen. No és en el segle darrer que veiem aparèixer aquesta segona mena d'escriptors errantsr branca ens cedeix uns noms
il·lustres: Stendhal, Lamartine. GaOtier i Lotí. I avui no és jws minvada la febre. Mai com ara potser ha estat nus imperatiu el desig. Diríeu que un esquer
meravellós se n'emixn'ta mon enllà els nostres i·ontcnqHiranis.

Car Ics v r a i s vayat/curs son cenx Otu parlcnt
Poitr partir...

És "pour i>artir" només que els escriptors se'n van? Tantseval! És iwr la
inquietud. jR-r la insatisfacció, per la vana recerca d'una solució introbable, \>eT
la "mortal dolcesa de les tardes", peí les planes sense nom que s'obren davant
els vidres de la finestrella. per l'amor del pintoresc, del risc, de les dones d'ulls
inconeguts—què hi fa ?—. És per tot això que fa cinc o sis anys hom veu què
els escriptors de tot arreu deixen el racer pairal i hi tornen amb un botí bigarrat i meravellós amb totes les colors i totes les aromes.
No ha estat dit que la lileratura segueix els costums i les aspiracions del moment i les precedeix alhora!" Efecte i causa ensems. Vé a psser. segons fra-
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Ijoaiiclfli-riana una placa precisa i sensible de tot allò que creix cdiifusainent
en «na eiNK-a. Xo. no és pas \ x r una professi<') siiiRular. per un cieterminat estat d'esperit (|ue els escríptoq ronden, lïs a<iuell " t p p d de res])ace" que pBtjm
en el fons del fons, com un trist i cremant i insaciable turment.

Literatura i política
Heu llegit l'excel·lent biografia de Disraeli r Lfegiu també un admirable article de Pierrefeu. on es plau a subratllar-ne sobretot l:actualitat. A cada làgina
hom és temptat devocar-hi fets contemiHiranis. Compte, pCTÒ; a recercar semblances. I."articulista ta d i u : "Les analogies amb d nostre temps venen de l'home mateix, curiosament modern, sota aquell aspecte romàntic, amb un doble corrent d'imaginació i d'es^-rit ixxsitiu que marca a hores d'ara les sensibilitats".
La' característica de la mentalilat moderna no és l'aptitud d'utilitzar la cultura per a les necessitats de les |)ersonalitats. I Vaqui vé la seducció d'Stendhal o
de Gide damunt els joves. Kls proposen un mètode i unes regles ^ r a progressar en el món. l'olitic i literat alhora, doncs? Massa sovint el teoritzador ofega
riiome d'acció.
On trobarien—digueu —un home d'Kstat tipus Disraeli que peàsa com un artista i es crea un univers intel·lectual sota la inspiració de les Muses?
I.a política ha anat esdevenint un mrlirr manual. D'altra banda, la literatura
és esquiva a l'acció. Kl bell espeC&cM d'una vida agitada en un c^ ripior, ào el
trolareu sinó apuntant a determinades realitzacions estètiques. <.) també ^ r l'ardent plaer de jugar de virtuós damunt el teclat de les facultats.
Imagineu els tresors de lucidesa, d'imagmacio. de finor psicològica que en
països de tanta activitat literària resten sense utilització social ?
I . tanmateix, la ])oliiica—diu Pierrefeu--no és renovella sinó amb el contacte amb la literatura. Tots els g m u moviments de la cultura han tingut reIicrcussió política. Kl romanticisme ha insinuat direccions noves als directors de
p..bles i ha ensenyat a les multituds l'aditud que calia adoptar.
I per la seva banda, la literatura exterioritza els Kntimtinta i les idees que
s'agiten coníusament en l'ànima dels pobfes. Vesteix de mots nous les idees noves i precisa les aspiracions dels homes creant un llenguatge que digui llurs
necessitats.
En cercar orientacions noves—escriu Jeau de Pierrefeu—els j^bles demanen un partit w w . Però qui els constituiria abans que la ínteHigéncia hagi eshatanat una lincslra i proiiosat un mm ideal.'
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Però l'interval \>ot ésser llarg. I ^ i paràula de vida és pronuiuiada, lins que
entra en el camp de la (x)lítica. Per això—conclou—cal tothora la pressió duna
opinin pública formada 1*1 diari o |)el llibre.

J. O. Curwood

Vora el seu gran rival Jack Londoi), j . O. Curwood. que acaba de morir,
anava esdevenint cada dia més popular a Anglaterra.
A través d'una antol>io<;ralia que deixa escrita, hom jxU veure que no eTa pfifi
amb la ploma a la mà únicamenl que es llançava a l'aventura. Kns conta que a
nou anys ja tenia un fusell i que en aquesta edat començà :> escriure la seva
primera novel·la, l ' n a d'aquesles primeres obres—diu—fenia cent capítols de
dues o tres centes |)araules cada un. Pis capítols. \>euí, li produïen un 'efecte
molt trist quan no hi morien mitja dotzena d'indis o d'aventurers, almenys.
. I . tanmateix, ell portava una mica de sang índia a les seves venes. Una mica.
no gaire—s'apressa a dir-nos d l — . D'una princesa Mobauk provenia la seva
branca materna, l ' n seu oncle, era el famós novel·lista anglès d'aventures: el capità Marryat. No és, potser, aquesta doble ascendència el que desvetllà en el seu
es|)erit aquell profund amor de la natura, com en deia ell del caçar?
A setze anys. partí vers les terres desèrtiques que hi havia aleshores vora el
llac Michigan. Féu de drapaire amb prous guanys per ingressar a aquella Universitat, fís allí que nasqué veritablement a les lletres. Passà set anys a Détroit
en qualitat de redactor en cap de la " N e w Tribuna". Comença aleshores a escriure els seus llibres sobre el Nortbland. 1,'atreuen invenciblcment els ]«ïsos
del Nord. Se n'hi va. F.l tenim viatger de les grana solituds glacials, en recerca
dels ]>aisalges que havia vist en somnis.
Léon Uocquct. el primer traductor, ens el mostra entre aquelles ferotges brigades, que davallen cada any d'aquelles ciments impetuoses, cantant en els passos difícils les velles cançons de Prança. vives en el Canadà avui encara. Segui
en llur companyia l'Alaska i la regió del gran ó s . i el |)ais de les tres corrents,
fins a l'Í teeè àrtic. Conegué els corredors de [)e\h. els caçadors de llops, i l'aguait
ilels indis, caçadors d'homes. I escrivia, mentrestam.
Pins a l'any 1908, però. no són publicades les seves primeres novel·les. L'acollida fou extraordinària, l'arà una cabana vora la badia d'Hudson, allà dall.
davant aquells paisatges que ell amava més que tot el món. D a l l i nodrí la lectura de tants d'anglo-saxons que esperaven el seu Curwood. Molt aviat el no-
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veHista dels boscos canadencs trobà traductors arreu, lira traduït a catorze llengües, mentre ell treballava inlassablement.
A l'any 1925, Curwood vingué a Kuropa. Visità Anglaterra, França i Itàlia.
La mort l'ha sobtat ara escrivint una sèrie de novel·les, inspirades per les lluites
franco-angleses del Canadà en el divuitè segle. Per a aquesta tasca havia fet
minucioses recerques en els arxius dels convents del Canadà.
Un retrat de Curwood que tenim davant els ulls—no havíem vist mai la seva efigie—ens el mostra amb un aire fort i jovenil. T é uns ulls j<enetrants de
guaitar meravellosos i«isatges. Penetrants i triomfadors son, en efecte. Han viscut indrets d'ensomni i hi han bastit sagnants aventures al seu damunt.
MKLCIOK FON" I

CRÒNIQUES CATALANES
La Història i l'Erudició
"L'aptitud e c o n ò m i c a de Catalunya'", per Carles Pi i Sunyer

Prosseguint el programa «IIU' sembla haver-se iiii]x)sat resix;cte a rKin'idupèdía Catalunya. l'I'.dilorial Harcino ha llançat im nou volum que inaugura una altra <ie les seves seccions: la secció d'F.conomia. Són, doncs, amh
a(|uesta. quatre les seccions inaugurades: la d'Història amb " L e x p a n s i ó de Catalunya en la Mediterrània oriental". \ K r Ullis Nicolau d'Olwer; la d ' A r t i A r queologia amb el volum primer de "L'escultura catalana moderna", per Feliu
Elies; la de Geografia amb " L a Cerdanya". |>cr Pau V i l a : i la d'Economia, amb
el primer volum de "L'aptitud econòmica de Catalunya". \>cr C a r i o l ' i i Sunyer.
Parlant en aquestes mateixes planes del llibre DiagOific de Lluis Nicolau
d'Olwer, escrivíem (agost \ i ) j G ) : "nuant a l'KncidoiK'dia Catalunya, el to ja
SStíi donat. Ara cadascun dels seus col·laboradors lindrà davant dels seus ulls l'obra d ' l i n Nicolau, i ella li serà el millor estímul \)er a menar-lo cap a la peffecció". I b é : [xulem proclamar, amb goig, que, fins ara, cap dels volums a|vireguts no desdiu del primer. Aquest l'et incontestable és un dels que ha impressionat més falaguerament el nostre públic intel·lecluai davant de l'actuació de
1 Editorial Barcino, i dels llavis de més d'una il·lustre [lersonalitat n'hem recollit la constatació.
Amb el que acabem de dir resta fet l'elogi del llibre d'Hn Carles Pi i Sa-
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nyer. Però si és cosa fàcil fer-ne estrictament l'elogi, resulta «lificil de condensar
en poc espai les excel·lències que l'en fan mereixedor. Sense pretendre

presen-

tar-les totes, ni tan sols en '"ordre de llur vàlua, procurarem fer-ne una exposi
cio succinta.
Kns sembla trobar en primer lloc—-en primer lloc penqui ja la trobem en el
pròleg—una franca modèstia, que no és feta de timidesa, ni de cap qualitat minvadora 0 encongidora. sinó de simplicitat, d'eqnanimií.il. de eneixemea prcynna
de la vastitud i els perills del tema.
Així, parlant del seu propòsit W escriure el llibre, ens diu
fcftg.
"Pot
molt l)en ésser que el resultat no corres|X)ngui al desig: jierò volem solament
al·legar en descàrrec propi que hem posat en el treball el major esforç i la millor bona voluntat d'encertar. I si DO hem reeixit en el pròp&úti tMBjpoç BO endol la tasca esmerçada. Kra Dfl problema que calia plantejar. I.'hem encetat sense pretensions de posseir la veritat. Que d'altres vinguin » dir la seva i « i a u l a :
és probeUe que del conjunt d'opinions diverses es vagi concretant la solució
definitiva."
En aquest paràgraf trobedl, de més a més, enunciades altres de les qualitats que Pi i Sunyer ens mostra en aquest llibre: en el treball, el major esforç
í la millor bona voluntat d'encertar. No que elles se'ns mostrin com una revelació,
perquè en tots els escrits de l'autor (des del llibre al breu article periodistk·, passant per l'assaig) esforç i bona voluntat ens apareixen com la base honesta on
es drecen. Però en "L'aptitud econòmica de Catalunya ", ] * ! caràcter i l'amplitúd de l'obra empresa, aquesta base se'ns fa més indefugiblement visible. Se'ns
manifesta, princiíwlment. pel n. mbre de cites que solquen el llibre de Gap •
cap. i que omplen gairebé la totalitat de les notes.
Un crític ha blasmat aquesta pruïja de citacions que hi ha en el llibre de C ai
les l ' i i Sunyer. No sabríem de cap de les maneres OOBipartir el seu parer: d'una banda, perquè totes, sense cap e x c e ^ i ó . tenen un interès substancial, de manera que trobem un veritable goig a veure-les aplegades; d'una altra Unida i
sobretot, perquè elles constitueixen el control que l'autor 1K)sa als seus propis
judicis i als judicis del lector. Carles Pi i Sunyer, vol ésser, pern. el primer a
inodamar el i ü f m à defecte i a acusar-se'n. Nosaltres voldríem tenir prou
d'autoritat per absoldre-l'en. l'ero, ben mirat, ni cal; perquè ell mateix hu ta en
els temies més convincents: " K l mètode seguit—diu ffiàg. 19)—ens l'hem imposat 0.111 una rígida disciplina, l'erquè no es tracta d'escriure una obra brillant, sinó un estudi tan exacte i veritable com ens ha estat |x.ssible. L I gran
l « r a n y en treballs d'aquesta mena. és el de deixar-se portar pel propi subjectivisme,.. Sempre que hem pOgttt, l'opinió iwrsonal va refrendada [rer la laranía aliena. Fins les afirmacions més senzilles i generalment admeses, hem tingut
punt d'avalorar-les amb feslimonis coincidents. Això motiva 1111 nombre execs
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siu de referències- per bé que hem procurat reduir-lo concentrant-ne molles
en les notes finals—i)erò que constitueixen l'estructura objectiva on recolza la
fidelitat de la visió dels fets i l'equanimitat del judiíi a què aspirem. A i x i , ço
que Tobra
en correcció formal ho haurà guanyat en servitud i solidesa."
Però com veiem, tot justificant les nombroses referències. Carles Pi i Sunyer formula una altra acusació: aquest cop és contra la correcció formal. Concretant-la. diu. en el mateix indret: " Fins el mateix estil se'n ressentirà i sovint
es farà feixuc i monòton." Discrepem del nostre conq>anv. en aquest punt, i ens
és (aquesta sola vegada), un plaer de discrepar-ne. Si hagués volgut encabir
dins el text tot el material que ha condensat dins les notes, difícilment s'hauria
salvat de la feixuguesa i de la monotonia. Però amb el destriament que ha fet, el
text ha restat suficientment alleugerit i)erquè l'estil de l'autor resti el seu estil
habitual: un estil seriós, alguna hora sever, no exempt de nirvi. qui precisament
s'acorda amb el to que el llibre ha de tenir., i qui constitueix. |)er aquest motiu,
una altra de les seves bondats.
Debatent-se, en "L'aptitud econòmica de Catalunya", problemes de psicologia collectiva. calia que l'autor tingués, ultra una cautela parsimoniosa que
li impedís de llançar-se a afirmacions massa ràpides i atrevides, un ])enetrant
cop de vista que li jK-rmetés endinsar-se fins al pregon de la nostra ànima
col·lectiva i extreure'n la veritable essència. Pi i Sunyer és un dels pocs homes
que. entre nosaltres, poseeix l'una i l'altra. i que pot llançar-se a una cmpres-j
scmb'ant amb esperances de reeixir. F.ls seus articles Dissociació i E u l u n i de
la dissociació, apareguts l'any 1925 ( L a Publicitat, 22 març i 19 abril) eren una
bella prometença que s'és tornada liella realitat en aquest volum. Pi i Sunyer
arriba, en la seva subtilesa, a poder contradir judicis, molt estesos i arrelats,
sobre la nostra psicologia col·lectiva, i ens és esi)ecialment plaent d'esmentar
aquell («ssatge on escriu: (pàg. 96) " S i en contrast amb la ineducació grollera
que generalment hom ens atribueix, i amb les violències tan conegudes, diem que
l'ànima catalana té un fons d'exquisida cortesia innata i que tendeix naturalment
a la conciliació, seran molts, i entre nosaltres mateixos, els que somriuran amb
incredulitat."
No serem nosaltres els que somriurem. 0 almenys, si somriem, serà de la satisfacció de trobar així formulada, per un home com Carles Pi i Sunyer, una
idea que ens és. temps ha, singularment cara i que ens fóra agradable de poder
dsscahdcllar un dia, amplament, sota el bell títol de " L a cortesia catalana".
No deduíssim, però. d'aquest passatge, que en l'autor de "L'aptitud
mica de Catalunya" han trobat i trobaran els defectes dels catalans un
l>enèvol. No hi trobeu sinó un censor just, i aquest espétit de justícia és,
de totes les qualitats de Pi i Sunyer, la que fa més atractiu i eficaç el seu

econòcensor
potser,
llibre.

l'.ncara que no es tracta d'un llibre d'història, molts fraijments d'ell podrien
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formar part d'una olira d'aquest caràcter. La separació dels camps es fa sovint difícil, i rara vegada és desitjaNe. I-a invocació de la his-tòria és, ben al
contrari, sovint imprescindible. Això succeeix, per exemple, de cap a cap, en el
capítol I I . " I . a continuïtat econòmica catalana". Pi i Sunyer havia ja demostrat, en altres estudis, ésser un dels nostres historiadors de solvència. Recordem l'article publicat ací mateix amb el títol de E l s factors adversos i els seus
aclariments a unes observacions que l'hi férem. Ara. amb el nou llibre, aferma
el seu prestigi. Kn l'esmentat capítol, cl més historiogràlíc de tota l'ohra. el
procés històric de la nostra economia és presentat '-apientment i les canses de
la decadència són exactament discernides. Si en algun as^-te discrepem un
xic, és més aviat quant a la dosificació. Així. entre les causes de decadència,
nosaltres concedim una molt més gran imporlància a l'entronització de la dinastia castellana. I això no per un orb sectarisme, sinó pdqfeè trobem aquest
fet a la base de totes les altres causes de decadència. 6 almenys agreujant-les
("vegeu "Història de Catalunya ", curs mitjà. pàg. 144). Pi i Sunyer dóna. encertadament, a les revoltes i guerres dels remences. una importància capital en
el decandiment de la nostra puixança econòmica. Però aquests mateixos conflictes foren fomentats unes veiíades. agreujats altres. \ K \ Joan I I i àdhuc pd
qui havia de dur-hi la solució, l-erran el Catòlic: així es dedueix duna lectura
serena de l'estudi de E. Serra i Ràfols. "Fernando el Católico y los payescs de
remensa", obra envers la qual tenim un deute endanent de necnsió que no
deixarem de complir. Endemés, al nostre entendre, fou més fatal jx-r a la nostra economia la guerra contra Joan I I que els OMlflictes agraris, petgttè aquella
l«ralit/à gairebé completament lactivilat econòmica de Catalunya, mentre que
les lluites dels remences tingueren un caràcter més localitzat. En fi. responent
a una al·lusió de l ' i i Sunyer, direm—i gairebé ni cal que ho difruem—que estem completament d'acord amb ell quan afinna que la influència catalana hauria
estat molt més gran si s'hagués fonamentat en un nucli tenitorial extens i potent. Precisament la major l a r t dels nostres atacs a la ^ l í t i c a exterior de Jaume I provenen del fet d'haver ell limitat l'extensió d'aquell nuclr territorial amb
la cessió de Múrcia a Castella.
FERRAN S( > L D E V Í L A

Les Lletres

" L a vera efígie del Poverello", de! P. Miquel d'Esplugues.
"L'home perdurable", de 0 . K. Chesterton, trad. de M. Manent.
"Faust", de Goethe, traducció de Josep Lleonart. - "Vida de Beethoven", de Romain Rolland, traducció d'Ignasi Folch i Torres.

" L a vera efígie del Poverello" ( a s s a i g psicològic) del P. Miquel d'Ksplujíues
ha nascut—ell mateix ho explica en el pròleg del llibre—del desig íntim i fer
Pofós de poder arribar a fer-sç una representació real i exacta de la ligura d e
Sant Francesc. " Q u i no ha e s t a t religiós—diu—no |X)t fer-se càrrec de corn
furga l'ànima la idea d'un Pare que hom no ha vist m a i amb ulls corporis".
La circumstància personal del P. Miquel d'Kspluirues de ]H)Sseir una efígie
del sant. la qual. "confrontada amb la descri|)ció de Colono, és una positiva v e r a
efígie", afavoria i estimulava potser, en ell, la formació del llibre.
El I ' . Miquel dT'-splu^ues no es lliura, p e r ò . mai a cap entusiasme desbridat,
I.a seva visió del sant no és gens lírica. És una v i s i ó cruament psicològica; És
clar que és religiós. profimdan:eiU religiós, fot res])eril del llibre. Però, durant
pàgines i pàgines, amb prou feines ens adonem que és un religiós qui ens
parla. El foc interior és sempr? controlat per un rigorós ordre científic.
Realment, el P. Miquel d'Esplugues no afegeix cap motiu ornamental al
sant. No tracta mai d'afegir-li virtuts. D'estilitzar ni d'idealitzar més la figura exangüe del Poverello. No tracta més que de saljer com era. Més que el
sant Francesc de Murillo, el seu Sant Francesc é s el del Greco.
L'efígie del Poverello, suri d aquest llibre, en bona i)art, redimida de puerilitat, redimida de deliqüescéneies poètiques, espurgada i tot de moltes vanes
frondositats, amb les quals una poesia i una pietat malaltisses l'havien anat embolcallant. En surt, però, també, més humana i més forta.
Indépèndentment <lel seu valor global, el llibre del P. Miquel d'Esplugues té

( R( )XT 1ÜUKS C A T A I . A X KS
|«í{ines força remarcables. H o és, per exemple, aquella visió clc Voltaire.—que
és tamlié la visi.'i «runa èpOCt,—en la cpial, ultra la comprensió, no hi mania simpatia: (pialitat (|ue. ])cr fer u.i retrat, només podria suplir l'odi.
C o n a retrat moral, és també l>en reir-arcaMc el (pie fa rle Frederic Xietzs
che, amb trets durament enfonsats en la seva psicologia. Impressionarà fins a's
que esguardem N'ietzsche d'una faisó tota ossada al P. Miquel d'Ksplugiics.
En canvi, el retrat que fa de la figura de ChestertOO ens sembla molt pàl·lid. Èa
degut, sens dubte, a que. malgiat ell mateix, malgrat el seu elogi de la ptftdoxa
la iwrsonalitat més brillant que profunda del literat anglès, més engin>o,a (|Ut.
sincera—literàriament parlant—no atreu del tot la seva siinjatia.
L'estil del F'. Miquel dT.splugues és planer i n u : éstil d'home d'idees que
no té temps de cercar ornaments pèr abillar-les. No ha dit algú, \teTÒ. qtK la
veritable elegància és aquella que sembla inexistent? I,'estil del P. Miguel d'Iisplugues és un estil que s'acontenta d'ésser ordenat i precís. Kl desig de precisió
—que de vegades fins sembla anguniejar-lo—és l'únic que. amb ]«réntesis oonvulsius. és cajíaç de truncar l'ordre de la seva prosa.

• »•
. "L'home perdltfable", de G. K. Chesterton. és un llibre escrit amb actitud
potèmiea. lis dirigeix, sobretot, als pagans de totes menes i als agnòstics. Kl
seu prpp&sit és d'esvair una noció, que creu falsa, de la història de la humanitat : noció que recolza sobre ' investigacions imperfectes".
El llibre de Chesterton es divideix en dues parts: "De la criatura anomenada home" i "De riiomc anomenat (.'rist". Ducs alírmacions bàsiques s'hi contenen. icspectívaaKOt l - i primera combat els evolucionistes. Si esguardem—diu—
l'home com una criatura qualsevulga, veurem com no pot a r r i l a r mai a confendre's amb les altres criatures. Entre ell i els altres animals, hi ha sempre alguna cosa de profundament diferencial. Veurem com l'home primitiu dibuixa dintre les cavernes. No veurem mai. en canvi, dibuixar, ni rudimetàriament, a cap
animal. En tots els temps hi ha hagut civilitzacions que han acomplert la seva
corba de desenrotllar-se i morir. No és |M>t, <loius. mirar enrera i veure sempre
la barbàrie. No es pot esguardar endavant i veure sempre la civilització. Les
civilitzacions passen i l'home iierdura sempre, semblant a ell mateix. No es pot
presentar els salvatges com aspectes de l'home primitiu. Més aviat, en serien
una degeneració.
L'altra afirmació bàsica va essencialment contra els que han volgut humanitzar la figura de Crist. Si esguardem Crist. com a home. sempre ens adona-
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rem que roman a una escala superior a la de Thome. No serà pussible de confondre'l ni amb els altres fundadors de religions i sectes. Cap d'ells no ha pretès desser ell mateix el creador. El màxim que digué qualsevol profeta religiós és que era el servent fidel d'aquest ésser. I aixi, per Chesterton. l'aparició
de Crist entre els pagans, tingué tot el caràcter .d'una cosa única i sobrenatural.
Ningú no negarà que aquestes tesis no siguin inteHigei.ls i colpidores. El
mal. per Chesterton, és que la seva critica no sigui mai gens científica. KU
mateix anomena el seu llibre "critica popular de determinades fal·làcies IXJJHIlars". P e r ò les "fal·làcies ixjpulars" són tota la ciència i tota la filosofia no ortodoxa. Chesterton és, tanmateix, un polemista habilíssim. Procura acarar els
crítics de l'Església, els uns c o n t n els altres i fer que, amb llurs crítiques oposades, acabin destruint-se. fis també hàbil a atacar els punts febles de les teories dels contraris, en lloc de dirigir-se contra el nucli mateix de les teories.
Així, en compte de destruir, s'acontenta, molts cops, de donar la sensació òptica «l'haver destruït.
I,'acarar-se amb els punts febles, amb les teories més contradictòries i fins amb
els llocs comuns d'un popularisme rebregat, li permeten demostrar, de passada, que els contraris de l'Església no han fet més que submergir l'essència del
cristianisme en considerai'ions barates.
La posició de Chesterton no és alirmativa. No és de qui té un credo i el
demostra. Vol demostrar la veritat del seu credo per reducció a l'absurd del dels
altres. Per això la p o t i d ó de Chesterton. dintre del seu camp, és paradoxal i
nriginal. Combat els enemics de Crist amb les armes que precisament haurien
de pertànyer als enemics de Crist.
Tanmateix les seves paradoxes són, de vegades, d'un efecte mortal per als seus
contraris. Altres, però, no pe&seh desser un joc de prestidigitació meravellós.
La veritat hi és escamotejada d'una manera prodigiosa. J l'acusador dels sofistes i dels xerraires banals esdevé sofista i xerraire ell mateix. Molt sovint, con
a tants d'altres jxiradoxisles, el joc dé deformar les coses l i pbni més que la finalitat que defensa, i es lliura a fer de malabarista i saltiml)anqui amb voluptuosa fruïció.
"L'home perdurable" de Chesterton. a part del seu valor filosòfic, és bell
com es|>ectacle: per les grans perspectives de la història que esbatana als nostres ulls: |)cr les seves grans síntesis d'idees, i per l'estela que hi han deixat les
figures més glorioses de la humanitat, de Crist fins a Confuci.
I un dels esforços més ben reeixits del llibre és l'esforç de Chesterton per
veure les coses d'una manera nova, com si els ulls mortals les veiessin |>er primera vegada, sense prejudicis i sense prevencions.
L'estil de Chesterton és pLant i sensual. Picant pel seu humor britànic, pel
seu constant joguineig del mot i de l'etimologia. Sensua! pel seu verb càlid, gens
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boirÓS. gain-Lé mediterrani, {** la seva adjectivació bella i sumptuosa. EI] i.a
apartat del seu esperit les roses del paganisme. Però n'hi ha quedat a l'estil, un
perfum de les roses.
U versió de M . Manent és d'un català cristal·lí i alhora mal·leable. Malgrat
l'extensió i la densitat del llibre. HO té un moment de terbolesa, ui un moment
encarcarat. Dels joca de paraules de Chesterton. Manent n'ha tret el partit màxim. U s referències obscures les ha aclarit amb subtils anotacions. Tota la
versió, en conjunt, dóna la impressió d'una fonda coneixença de la literatura, de
les llegendes i de l'esperit anglès.
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oblidem, tanmateix, que és una traducció feta pensant en l'escena i que ningú
no s'atreveix a donar escènicament el "Faust" complet. I encara cal afegir que, en la traducció de Lleonart. els dubtes i els anhels, els turments i neguits de "Faust" hi són fidelment reflectits.
A més a més, el seu vers no és gens retòric, gens buid. És dens, apretat d'idees. Poques traduccions de "Faust" hi haurà que diguin tant en tan ixjques
paraules. És un vers elegant i sense ripis. F.ns hi sobten, però. alguns castellanismes. I no comprenem perquè alguna vegada empra el pronom " v o s t è " en lloc
del " v ó s " , més noble, més català i que s'adiu mes amb la vellúria de l'època del
"Faust".
En conjunt, doncs, tenim una visió ]>anoràmica del primer "Faust". Caldria,
però, ambicionar i pensar en una traducció íntegra i completa de l'obra màxima
de Goethe. Josep Lleonart té totes les condicions per reeixir-hi.

Ignasi Folch i Torres ens ofrena la traducció de la " V i d a de Heethoven", de Romain Rolland. publicada per F"Associació d'Amics de la música".
Pocs admiradors de Beethoven i de Romain Rolland, entre nosaltres, devien
desconèixer-la. La " V i d a de Beethoven" és una de les obres més personals i
feies amb més passió de Romain Rolland. No és tracta, doncs—no cal insinuarho—, d'una freda biografia, traçada solament amb fets i dades estrictes. És una
recreació de Heethoven. del caràcter i de la personalitat de Beethoven, tal com
la sent Romain Rolland, sense mancar, però, a la veritat objectiva.
L'ombra gegantina de Beethoven se li engrandeix encara entre les mans. i
a^afa un valor de símbol. Beethoven, per Romain Rolland, serà la representació dc l'heroi veritable. I entengui's per heroi, no aquells qne "han triomfat \ K \
persament o per la força", atis aquells "que foren grans pel cor". I Beethoven—
el Beethoven de Romain Rolland!—és encara més gran pel cor que pel geni. Tan
gran és el seu cor. que de les pròpies dolors en sabé fer una joia per a la humanitat.
Així l'art de Romain Rolland—un dels escriptors actuals més abrandadament idealista—no es detura al llindar de l'art per l'art. Posa l'art al servei de
la humanitat. En la seva " V i d a de Beethoven", cerca de sublimar el dolor humà. Fa, amb les seves paraules, emocionades i enfervorides, un bàlsam per a
tots els sofrents, per a tots els amargats de la vida. "Que no es planyin massa
—ha pogHt dir—els que són dissortats: els millors de la humanitat són amb ells".
Admirable biografia! Romain Rolland ha sabut, en tot moment, trobar el
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nexe entre l'obra i la vida de Ueethoven; entre el dolor i el geni. I això. tant com
habilitat de narrador, és haver compres el cor i l'obra de Beethoven.
E n la seva traducció. Ignasi Folch i Torres serva la peculiar energia, l'expressió ràpida de Romain Rolland. Un purista, tanmateix, podria ésser encara,
amb el seu català, un xic més exigent.
Com en el text de l'edició francesa dc Romain Rolland, acompanya la traducció catalana de la "Vida de Beethoven", una còpia del testament—pàgina
colpidora d'emoció—, unes lletres i uns [«nsamenls del músic genial i dissortat.

• ••
És ben remarcable que gairell tots els llibres més interessant apareguts
aquests darrers dies. haKin estat traduccions. E l fet pot tenir interpretacions d verses. Òbeefaí al desig d'enfortir la nostra cultura m.tjançant les aportac.ons
estrangeres? Probablement hi ha una gran part d a . x ò . I és. sobretot, per a la
nostra llengua, un admirable exercici d'elasticitat. Els seus guanys podem comprovar-los. sobretot, en la traducció catalana de "L'home ^rdurable . E n les
versions franceses dc Chestcrton. la prosa dc l'cscnptor anglès no queda pas
més àgil i més d ú c t i l - i mai no tan vària-^om en la traducció de Manent.
Tanmateix, el fenomen que al·ludim, no pot obetr també a que rigui més gran
la nostra ea,«citat editorial del moment present, que la nostra producció literària? Caldria estudiar-ho. Però no creiem que es tract. de penuna mtcHectual.
tri
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sos els publicistes que cultiven branques alienes a la hteratura) n h i han una
trentena ben bé d'admirablement ben pre^rals. Pero. d aquests, pocs son hdels
constantment a llur temperament descriptors. Pocs, poquiss.ms llancen al mercat un llibre a l'anv. L ó ^ . - P i c ó , cn aquest sentit, es un dels homes més exemplars de Catalunya' E l l . per oferir-nos el seu parell clops anuals, sembla haver
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Molts sobretot, dels trenta escriptors al·ludits, n haunen de prendre exemple. No tindria, probablement, cap d'ells, per ésser mes fecunds, de recórrer a
l'heroisme. 1 molts d'ells s'acontenten d'alimentar llur glona del record del primer llibre. E n altres països, on el reclam i les empentes per assohr la popularitat, són una cosa seriosa, aquests escriptori foren ja del tot oblidats. Tindrem,
doncs de dir-los que. en certa manera, gaudeixen d'un prest.gi immerescut. Tin-
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drern de recordar-los. també, què la vocació d'escriptor, per ésser pura, comporta, com la de qualsevol altre sacerdoci, l'esperit del sacrifici.
I ens cal reconèixer que aquest esperit de sacrifici és moll inferior en les generacions actuals que en les que iniciaren la nostra renaixença. En canvi, el m i llorament dels mitjans materials dels nostres escriptori és cada dia més gran.
D'aquells, cap ixidia pensar en la possibilitat de guanys materials. Deu anys enrera, un Joaquim Ruvra podia vana r-se d'ésser un dels JXKS escriptors catalans
que no jK-rdia els diners amb les seves obres. Avui, en canvi, alguns viuen exclusivament de les lletres catalanes. Els seus guanys no són certament molt grans.
Però no són gaire inferiors als de llurs col·legues madrilenys. I encara els que
es dediquen a publicacions enciclopèdiques, monografies i obres de divulgació.
trol)en més facilitats i millor públic a Barcelona que a Madrid.
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sobretot, la tradicional gasiveria d'aquest mercat, gasiveria que. gràcies a Déu,
sembla en cami de desaparèixer.

Les exposicions que hom ba vist obrir i cloure en les comarques catalanes
durant el mes de juliol, són les següents: a Reus. concurs de cartells i després
exposició d'obres d'art diverses i de diferents artistes, la qual fou liquidada a
l'encant per tal d'arbitrar recursos per a l'erecció del monument a Fortuny. A
Palma, exposició de dibuixos del pintor alemany Haberkorn. A Vic, exposició
d'obres del pintor vigatà J- Tort. la qual fou oberta en la Sala Bigues; després se'n va obrir una altra del pintor oloti J. M i r Mas de Xaxart. A Igualada,
exposició de dibuixos del senyor P. Borràs Estruç, a la Casa de Cultura. A
l'Ateneu de Girona, exposicions de pintures del senyor T-aiglésia: altra de v i dres esmaltats i ceràmica que hi organitzà l'artífex sabadellenc Marian Burg u é s ; altra exposició fotogràfica de l'obra de l'arquitecte G a u d í ; unn darrera
exposkió gironina tingué lloc a la Galeria de Bells Oficis. la qual fou de retrats
i |>aisatges de l'arquitecte vilanoví Josep F. Ràfols. A Sant Feliu de Guíxols,
l'activa Escola d'Arts i Oficis, que regenta el culte arquitecte senyor Joan Bordàs. obra una exposició de fi de curs junt amb una altra ex]X)sició d'obres dels
artistes qui passaren pel professorat de l'escola susdita: els senyors Francesc
Navarro, Ventura Fuster, Josep Berga i Boada i els professors actuals. A l Vendrell, es celebrà la segona exposició del Penedès, amb un èxit enorme. A París, en les Galeries Bernheim Jeune. s'obre amb èxit esclatant de crítica i de
venda una exposició de minúscols jardins de saló enclosos en enginyosos i M U
recipients de ceràmica, a la manera dels jardins liliputencs del Japó, projectats
per l'artista francès Raül Duffy i executats pels nostres com]>atricis el ceramista senyor I.lorens-Artigues i l'arquitecte-jardinista senyor Rubió Tudurí. K s mentem, jier acabar aquesta recensió del moviment artístic, l'homenatge a ApeUes
Mestres que tingué lloc a l'Escola Coral Martinenca i els homenatges que encara ací i allà hom tributa a Santiago Russinvol.

Les conferències públiques de caràcter arqueològic que s'han escaigut en
aquesta trentena, són les següents: Una del senyor Vicents de Moragues, sobre
la col·lecció de tapissos de la història de Tobies, que posseeix el capítol de la
Seu de Tarragona, conferència que fou llegida en aquella ciutat; una altra conferència del senyor Cèsar Martinell sobre l'art del Poblet, la qual fou donada
en el Casal de " I - a Principal", de Vilafranca; altra de Mossèn Josep Palomer.
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dònada al Centre excursionista Cèsar A. Torres", de la Harceloneta. sobre el
lema: " L a grandesa i la influència del Poblet". A Girona, conferència sobre la
terrissa catalana, per Mariar Burgués. Per fi, té tot el caràcter didàctic d'una
conferència lexcursió que fa la Lliga Regionalista de Sabadell al Museu de
Rubi.

* • •
Larqueol^-ia registra els esdeveniments següents: L a Junta de Museus de
Barcelona entra pel fi en ix.ssessió del famós retaule del Grem. de Pella.res: el
preu de l'adquisició p u j a aproximadament a 400.000 pessetes. U Diputació de
Barcelona restaura restes d'arc triomfal que h. ha a un cap del Pont del
Diable, de Martorell, les quals corrien perill de d e s l l o n g a m e n t . enderroc per
causa d e les g r o s s e s vegetacions que havien arrelat en les juntures dels carrens.
A Tarragona en el carrer d'Kstanislau Figueres, hom desenterra un bell cap.tell romà de marbre: la Comissió de Monuments tarragomna emprèn treballs de
consolidació del Monestir de Santes Creus, en el Palau Reial, i p r e a r à l'habilitació d'algunes d'aquelles de^ndències per a Museu. A prop de (,.rona, entre els pobles de I-a Bajol a Agullana, hom descobreix restes d'un poblat •bèr.c
amb gerreria decorada geomètricament. enterraments . algun estn de ferro. L'actual propietari de Castell de Requesens. senyor Duc del Infantado. va a restaurar aquest im,.onent edifici i facilitar-ne l'accés. L a D.putac.ó de G.rona demana a la Direcció de Belles Arts que els edificis ant.cs de V.lal^rtran s.gum declarats monument nacional. En l ^ g l é s i a de Sant Domènec, del terme mumcipal de Beuda, hom furta una Nalmlal. pintura tlamenca del segle xv. A L l e t
'la. é s descolK-rta una columna pre-romànica en les obres de desmuntatge de la
vella l'aeria- d'altra banda. l'Ateneu Lleidatà organitza un concurs de fotografia arqueologista dels monuments lleidatans: aquest concurs, que és organitzat amb opció a premis, no és pas un de tants concursos fotografies de t e n d è n cia més o menys artística 0 arqueologistica. però sense transcendència, sinó que
és organitzat amb la b e l l a idea d'editar en forma de targes postals les obres que
hom hi seleccionarà.

• • •
L a bibliografia a itística i arqueològica ens dóna una monografia del Monestir de Sant Pere de Roda, obra del senyor Joaquim Guitart, editada a Girona.
I-a casa Thomas. de Barcelona, edita un nou volumet de la sèrie Èi Arte en E s fxiiia, monografia del Monestir de El Escorial. E l docte director del Museu diocesà de Solsona, M" Serra Vilaró, publica un llibre dens i copiosament il·lustrat
sobre la Civilització Megalitica a Catalunya, editat a Solsona. I.a revista barcelonina L a C i u M i la Casa dedica el seu darrer número a l'obra d'Antoni Gau-
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dí. Per fi, dos excursionistes saliadellencs anònims piiMiquen un l)ell llibre il·lustrat titulat "Del Tlbidabú a Andorra a jieu en vuit jornades", editat a Sabadell.

Publicacions rebudes
ÜN soci del Centre Excursionista del Vallès, i altre del Centre Excursionista "Sabadell". D e l Tibidabo u A n d o r r a a peu, eti Vttit jornades. Un vol. i n 16.0. cartonné. de 77 pags., amb gravats en cl text i un mapa itinerari.—Descripció conscienciosa, a la manera típica de la literatura excursionistica: inventari minuciós i pràctic amb alguna qm' altra incontinència lirica. Dintre aquesta iònica consuetudinària la gesta dels dos excursionistes és narrada amb art
i amb una certa gràcia lacònica que la fa empassar ràpidament i amb delectança. El bon tó, la discreció i una notòria sensibilitat [jel que fa als esi)eclacles de la naturalesa i a les obres d'art avaloren aquesta (tesçripdó, la qual encara es fa estimar per l'abundància d'il·lustracions en fotogravat que conté i
per la bella edició que n'ha fel l'acreditada impremta Sallent, de Sabadell.
CUI.TUKA VALENCIANA. Any I I (any n;-'/). quadern I I . València.
Cal cridar l'atenció de la nostra gent sobre
aquesta publicació, no solament pel que representa al costat de les publicacions castellonenques, de les quals parlàvem pOCS mesos enrera en aquestes mateixes [«gines, sinó jjel seu
propi valor intrínsec. C u l t u r a I alcin iana é s
una revista trimestral, òrgan del "Centro Escolar y Mercantil", agregat a l'Acadèmia Valencianista. que sota la Diputació l'rovincial
de València actua en aquella capital. Culhirà
yalenciana és una revista de formal in-8.",
d'unes cinquanta ])àgines de bon paper satinal,
il·lustrada amb perfectes fotogravats en negre
i en colors i el caràcter de la qual és preclominatitnieitf de recerca històrico-artístico-arqueològica, amb alguna concessió a la literatura i
PI.AT L>E MANISES
amb extensió a les ciències i a l'economia. El
plom per i·.rtisu titnt»
Oaltano dl hellarle
En .11«r.p.,«„,.. s.n, B.n,.rd. d, s.enn

d'aquesta publicació és avançat, modern, doc. . . .
,
te. sense emtasi ni i)edantena: en un mot.
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abi

una ÜomiOonble paUicstcU d'csiudis valencianistes que honora València i . sobretot, la cultura catalano-valenciaiia dara i del bon temps històric. Aquesta
germanor cultural la revista en qüestió no sent cap dificultat devidenciar-la i
molt menvs de refer-la i explotar, ço que representa un avenç enorme en la re
naixença d'aquest estimadissim llevant ibèric. 1£1 text de Cultura I a l r n d a m és
U llengua valenciana, i ami. tendència a runilicació ortogràfica de P'Institut
d'Estudis Catalans". Aquesta tendència no implica renúncia a les riqueses i be
lleses dialectals-que és el que c o n v é - i . en canvi, implica purificació lingüística i reorganització gramatical: en un mot: progrés i engrandiment. No és
menys inqxmant que totes aquestes constatacions la de l e x i t que Cultura V a Icnciana ha aconseguit, tot just aparegut el primer número. Cultura l a l c n c a m ,
no té dèficit d'administració: la subscripció cobreix les seves relativament
quantioses desuses, i encara es proposa introduir m.llores en l'ed.c.o.
De la im^.rtància d'aquesta revista hom ne tindrà una idea en llegir els títols «l'alguns dels articles editats en els quatre números que fins ara ha publicat amb rigorosa imutualitat: E l Falau del h'cal. quatre art.cles consecutius,
pel K. P. Lluís Fullana. O. F. M . : l . o </"<• /" ha en els protocols notarials de
Vèpoca f o r a l , per Josep Rodrigo F e r t e g à s : L a M l l a Seca y la E r m i t a de Sanla H à r l m r a .

Benet Traver; U n

ÏÏptspÜ

dels A r y e n l c r s valencians

en

los

darrers anys del si.jle X V , dos articles per Josep M.» Ibarra l'olgado; M a h e
f l a q u c r i L l o r e n t e , per

Mateo; U n

fru**

de Coches y un palenque en el sigla

X V I I , per Pedn. I l « r r a Ruiz: L a S l » r e de D é u Grossa, per Josep M . ' (iiménez Fayos; L a Biblioteca Balmes. f k t fo R. i ' . Josep Calveras. S. J.; £ / Cast i l l o de Montesa, per Carles Sarthou Carreres: A l g u n e s notes sobre Varqueolo-

gia en lo tenne i poble de S à q u e r a . dos articles, per
Pintor Vicente L ó p e z

Emili

v la U n i v e r s i d a d de V d e n a a . per

Lluch

Jesús C l

Arnal; E l
Calin.-;

La

r e n d i c i ó d e l Castell de ' B u n y o l , per lo R. P. Andreu Ivars. C). F. M . ; E x e q u i a s

de A l f o n s o el M a q n à n i m o . per Salvador Carreras /.acaro.
"El darrer número suara eixit a la llum conté el sumari següent; L a procesión d e l dia de la PresenUn um de la C i n / e n . per J. Sanchis Sivcra; O r i g e n de

la t r a d i c i ó , , de las misas gregonanas. péfe Salv ador Carrera> Zacarés; Sant B e , m r d i de S:ena en un plat del segle X V . l)er Manuel Conzàlez

Mart.; L I Ke,

F e l i p I I v i s i t a e l M o n a s l i r de Sant Jeroni, de Gandia, per Josep Osset
Aspectes de f E c o n o m i a

l alemuma. per

Ignasi

Villalon^a

V.llall.a;

Merle;
Mestres

A r g e n t e r s d e l Maestrat. - L a Escola de S a n i M a t e , , , per Àngel Sànchez Gozalbo; Futees. per

R. C.; M o v i m e n t C u l t u r a l W d e n n à : l'uhlicacions.

Aquest sumari és duna suculència que ...més pot capir-se en llegir els textos que enuncia. N o n'hi ha prou de conèixer l'autoritat de la majoria d'aquestes firmes. L'article del senvor Gonzàlez Marti. Mlament il·lustrat amb foto-
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gravats en color, és particiilaiment remarcalile. És una bona fita en la història
d'aíjuesta ceràmica, tan valenciana, que és la gòtica de reflexe metàl·lic, la qual.
no obstant, hom s'obstina a anomenar hisjjano-aràbiga. E l senyor Gonzàle/.
Marti ha descobert i adquirit una extraordinària escudella de la millor època de
Manises, la qual es decora centralment amb una imatge de Sant Bernardi de
Siena: |)eça raríssima. intacta, graciosament estilitzada com aquell plat gairebé
fabulós, també dç Manises, que representa una dama que tira una sageta al
seu galan, obra que hom considerava única en el reflex metàl·lic de València, i
que és l'orgull del Museu del Louvre. Ara bé: l'estil d'aquella jK-ça suprema que
és la glòria de la secció his]>ano-àral)e del Louvre, és estil germà de l'escudella
del Sant Bernardi. estil que en el món de l'arqueologia hom acordà considerar
de mà florentina, o almenys italiana, i que amb molta versemblança hom atribuïa a aquell ceramista italià que va a Manises a aprendre de fer el reflex metàl·lic i que és el probable introductor d'aquest procediment de decoració ceràmica en els fecundíssims forns del Renaixement italià; aquell cèlebre Galgano
di Bellforte. natural de Siena, és un dels possibles fautors de la decadència ceramística de València i de l'esplendor ceramista italià. E l senyor Gonzàlez
Martí creu que ambdues cabdals peces de reflex metàl·lic amb decoració figurativa
d'estil italià són de la mateixa mà. i que aquesta mà és la de Galgano di Belforte. i aquestes raons les recolza en tants i tan bons arguments que gairebé en
pervé l'evidència de la seva tesi, la importància de la qual no cal (jas [xanderar
perquè és prou palesa.
Ultra aquest article, sobresurt el del senyor Villalonga, sobre economia valenciana, revelador d'un talent l>en europeista i d'ample gest. Un literat agudissim i fi se'ns revela en l'autor de Futees. aquest incògnit R. C. que voldríem
veure sol·licitat per les nostres editorials. E l s escrits dels senyors Sànchez Gozalbo. Sanchis. Carreras i Osset són també impiHtanta de debò, i les seccions
M o v i m e n t C u l t u r a l i Publicacions estan redactades amb una tan concisa vivacitat que es pot ])osar com exemplar. E l director d'aquesta revista, la qual no
dubtem a considerar indisi)ensable als nostres estudiosos, és el senyor Lluís
Giménez Fayos. Pot estar orgullós de la seva obra aquest home excepcional.
És una obra tan ben coordinada, tan distingida i útil que no té desperdici.
Cultura Valenciana veu al seu davant un radiant esdevenidor oliert de bat a
bat; aquest esdevenidor estem segurs que el ix)drà recórrer sense entrebancs i
amb prosperitats. Això és el que li desitgem de tot cor.
Sols ens resta dir als nostres lectors que C u l t u r a Valenciana es ven o es
subscriu al mòdic preu d'una pesseta l'exemplar o de 3*50 i)essetes anyals en
la seva Redacció i Administració, la qual és al carrer de Llibrers, núm. 2. de
ciutat de València.
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Ch. H a v ü m d . - Estampes Jafonaises. L i v r e s il·lustrés
París I 9 J 7 . Librairie
Uhure. 1 vol. in-4.· de QO jÀgs. i 3 ° fotogravats.—És un dels molts catàlegs
de la venda a l'encant de la famosa col·lecció d'art extremoriental que posseïa el
multimilionari senvnr llaviland. Aquest divuilè catàleg de la liquidació Havi' land no és menys luxós i important que els precedents. Cap llibre sobre l'art
extremoriental no és més d..cumentat. mé9 conscienciosanunt .Hustrador que
aquests preciosos catàlegs redactats amb tot escrúpol ,.els m.llors experts ofirials. es,*cialistes de fama universal. Aquest catàleg descriu 761 números de
llibres il·lustrats i e s t a n c s dels mestres del gravat japonès. Les nombroses .
perfectes il·lustracions que acomi«nyen el text li són un adjuton prec.ós.

ANTIÜUES. Bòston. Juliol 1927.-É-S admirable lamor que el director d'aquest magazine dedicat al col·leccionisme posa en la seva confecció. Totes les
matèries que entren en aquestes pàgines esdevenen d'una v.rtut d'encís que us
apassiona i us alliçona de la més sanitosa manera. U s iHustrac.ons nombroses 1
perfectes arrodoneixen aquest alliçonament. Demés de la .mportant secc.o de
miscel·lània que el Director d"'Antiques". sol editar en les pruneres ,«gmcs
de cada número, aquest darrer publica els articles següents: Sobre la .conograha
de Washington en la pisa tan bella de Liverpool (fi del segle x v m ) : sobre velles caixes de núvia alsacianes: sobre antics canyamaços berlmesos; sobre vaixella europea d'estany, article Important del senyor Howard Hersbell Cotterell;
sobre restauració de mobles, molt imp.rtant també, per Henry H . Taylor.

CA.

núms

1 i 2. M o s c o u . - É s una important revista mensual, de gran ta. ,
•, nnvíssim. dedicada exclusivament a 1 arquitecmany, luxosa 1 densa, d esperit novissim,
1
,
•
,
i·-.rnnitc.-itira d'avantguarda. Poca cosa en podem du
tara, 1 encara
tan sols a 1 arquitectura
a s russa; però els gravats hi. .son
.
. cap a peus redactada
Amr·mAa en
en nllencua
perqitè està, de
naníconcloure
1
6 . .
.
,
• ' „..„
-n poonou
ivKlriem
tan mmibrosos 1 expressius
que en
. . una
. . gran activitat
• j ,1rmolt
_ f _ . .ni a., aiqu.i
nrauiteclura del ciment armat 1 del terr j
esiient d innovació en tot el1 referent
en la Kússia soviètica. També hom en pot concloure que tant a Rússia com a
Alemanya, com arreu, els resultats d'aques.a arquitectura s.mpl.l.cada fins a la
_.. .
. o capriciosa .iHimiladamenl
„ • w . J i . m M . f no
es diu meravellosos, smo
indigència
no són
s"" alio que
1
més aviat enguniosos: quelcom de mortuori 1 d inhuma que us glaça la sang.
E n la revista CA tot és original i atrevit, molt mes ongmal . atrevit que en les
r*kt»n o
d ' /Air n
t 1
i itota
revistes L l·.spnl., N o u v c a u , Cahicrs
" » a tra llei de
„ revistes
., .. modermssimes i amb sorpresa: àdhuc els anuncis són. en la revista CA d estil avantguardista: la mateixa ti,K.grafia del text. la c o m b i n a c i ó 1 les llegendes dels gra-
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vats. tot lli és caHigramic. fis força bonic, molt més bonic que si fos imprès
amb tipus llatins: l'abecedari rus hi afegeix

BULLBTIN O'INKORMATION. MOSCOU, iiúms.

fantasia.

17 i 18.—Aquest

número

està

dedicat a resumir els deu anys de premsa soviètica. S'hi jjarla de la fundació del
Museu del Teatre a Moscou.
JOAN SAC'S

PERIÒDICS i R E V I S T E S
Un rei fidel
La mort del rei Ferran de Romania ha estat comentada arreu en
gran consideració envers el monarca desajjaregut. Amb el títol que
aquestes línies. The Times (21 juliol) li dedica un article de caràcter
amb el títol de F.l primer governant de la Romania unida, im resum
N'extreiem les dades i comentaris que segueixen:

termes de
enca^ala
polític, i ,
biogràfic.

,,
" Kl rei Kerran de „Komama tmdra
el. seu |ioc
uof a- la hislòria com a 1primer rei de la (Iran
„
. „
.
„ vir.3 ac| seu pa s lia estat mes que doblada. Ell va menar
Komama. Sota c seu «overn I area oci
H»
• 1. c J 1
J j
1
, . .
.. I„„:A ,1^ !• uran puerra; 1 la fi de les anyades de rnsi el
cl seu poble a través de * * * ^ J ^
m,s fermament assegut en d seu
van trobar, contranamen.
Ms seus si)M>Xs. No tenia un. forta persotron • mes estretament
J"
f ' sova forçi residia en la seva exclusiva devoció
nal.tat m tan^OC una Kran habd.ta.. p.
^
^ ^ ^
^
al, .nteressos del seu p * . Això era tan
„
, ,
# ^
^
cl
llisat la Komania. amb un tractat secret, a 1 Austr
seu oncle, un Alemany i un IMienzollem.

^^{j^J

.
,
• • al 1 seu l>ais
•tet· 11
el nmenà
les simiwties
del poble romaAquesta
devoció
i c i m a seguir
t,
. . .
, . „ , . , , in
nes envers els aliats 1 a declarar
la m
g ui ceriria- a la seva iKitna <lc naixença,
_li_^lrira ,< la saiiacitat política del seu oncle, el funda"Sense tenir la capac.tat
^
cl, (lcurPS (,e la scva sitliaci(S atab
dor de l actual - - ' " ' V " " / u , .rau i era escrupolós M la realit.ició de le, seseny, Ten-a cora,Ke .
militar, despleRava "una bella presència,
ves obUgacton. publiques, en Ics ^
«
«
5f eJ(clusiv:ln,ent a certs homes d'Esta.
Era. tal vecada. mes aviat massa inclinat a 1 ar »
^ n<iMmaln^nt.
i „, 1: era .in?""
alt,,,n *cop
com
mera figura
controlada per
que ' anreciava
1 criticat
,
, una
.
.
,
1
,n
„„
i,ome
i>cr
a
ésser
dominat
un
cop
liavia
pres una deOna camarilla. Tanmateix no era un home 1

J»^,*JT.*
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cisió. Com un vcritahle Hohcnzollern s'interessava principalment por les (|ürstions militars
i tenia un ull de soldat per als detalls."
L'articulista del Times ens presenta a continuació els primers anys de la vida
del princep, els anys de la guerra europea, les perturlmcions domèstiques produïdes, principalment, pel caràcter i la conducta del princep Carol. els esforços
del rei per tal de deixar darrera d'ell un govern unit i puixant qui respongués
als anhels polítics de la nació. Dins l'apartat relatiu a la guerra i als seus resultats per a Romania, troliem el següent paràgraf';
"Transilvània, Bessaràbia, part de üanat i Bucoviua foren afegides a Komania, i el rei
Ferran i la seva muller foren coronats rei i reina de la Gran Romania, el 15 d'octubre de
1922 a Alba Júlia, on abans, una sola vegada, la unió de tots els romanesos havia estat
proclamada per Miquel el Brau en 1601. Dissortadament, la cerimònia fou més aviat esguerrada per les rivalitats dels partits politics, i en els anys segiïents el rei tingué una dificultosa tasca per reconciliar les diverses faccions de la Nova i la Vella Romania. Tingué
la mortificació de veure com l'administració exercida en nom seu esdevenia detestada en
amples àrees de les seves noves províncies, on oficials sense experiència es mostraven inferiors a la dificultosa tasca que els era imposada BH, per la seva part, va fer tot el que
va poder per servir la totalitat del pais i va afavorir la causa del sufragi universal i de la
reforma agrària. Fou el primer qui va lliurar gran part dels seus dominis, que foren dividits en benefici de propietaris rurals. És també mercès a la seva iniciativa que l'espinós
problema jueu fou solucionat amb l'assegurança de lots els drets civils i politics als jueus."
Aquests i altres actes del rei Ferran l i valgueren l'estimació del seu poble i
la consideració dels altres països. I-a seva vida dolorosa/—ha pógut ésser anomenat el R e i màrtir—sujxjrtada amb dignitat, ha contribuït també a congriar
l'aurèola de simpatia que el voltà en vida i que ha esdevingut més clara després
de la mort.—F. S. .

Una biblioteca de grans filòsofs

El Pare Miquel d'Esplugues, en cl darrer número d'"Estudis Franciscans",
ens anuncia aquesta col·lecció en projecte. Comença dient que serà basada en els
principis bàsics de la fdosofia cristiana. Adverteix que aquesta projectada biblioteca no és per desvirtuar el pensament genuí dels lilòsofs, siguin de l'escola
que siguin, sinó \ter rellectir-lo amb lleialtat i probitat.
Afegeix PiHustre caputxí que un cop d'ull generalitzador a la història de la
filosofia, indueix a la convicció que durant molts segles, gairebé tots els segles.
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s'ha ressentit massa d'algunes tares que aquesta Biblioteca en curs de realització
podria tendir a desvirtuar, a profit positiu de cada filòsof i. al caixlavall. de la
filosofia.
I tot seguit el Pare Miquel passa a estudiar sumàriament aquelles tares. L a
tara geogràfica és la primera que analitza.

"És notori que els pobles, races, cultures, etc, del món antic visqueren, cs pot dir,
incomunicats. Comparant-ho amb els lemps nostres, la incomunicació ís quasi absoluta.
Ve't ací per què, fins fa poc, de lluna banda apareixia tan desdibuixada i de l'altra tan
hermètica la filosofia de quasi tots els pobles, si fa no fa com apareixia esborradissa i hermètica llur religió.
Les sectes filosòfiques solien viure de l'esperit de cleda i les religions positives gràcies
a la política i a l'arcà. De fora estant no eren conegudes, a penes, i per regla general, ni
els plaïa de fer-se conèixer. Quan s'havien apoderat d'una clapa ètnica del planeta, plegaven per viure en elles mateixes i d'elles mateixes, és a dir, per liquidar-se en una autofagia esterilitzadora i progressiva.
El regust, asprament terral, d'alguns sistemes o idearis filosòfics, provenia en part de la
incomunicació. Recloses amb excés dins d'elles mateixes i geogràficament, acaben per terrejar com una flora o fauna de l'intel·lecte."

Tot seguit el Pare Miquel estudia la que ell anomena tara psicològica. Inicia l'estudi dient que cada pensador sol limitar-se a donar-nos la sova peculiar
visió del món. tan abellida i matisada com es vulgui, però sovint, a guisa de visió prismàtica i

"Sí no fos irreverent envers els filòsofs i envers les seves altes concepcions, hom gosaria a dir que. fins ells, només veuen cl món per un foral. Cadascú pel seu forat, per
tants de conceptes semblants a l'objectiu d'uns prismàtics, de potència enorme si ho voleu.
Els de l'esperit, amb que la Providència dota els pensadors summes, atancen a meravella els objectes, els revelen a immenses distàncies, com si elles no existissin, però també els
isolen, també dificulten més amples visions, sobretot dels mons d'altri, per comparar-les amb
les pròpies visions.
De resultes i puix ningú a penes no es recordà sinó d'ell inaleix. foren sovint oblidades
aqueixes nocions elementals: Que "Déu és més gran que el cor nostre", que la creació, obra
de les seves mans. també excedeix la nostra capacitat mental, que fins la potencialitat dels
grans homes ofereix tares innúmeres. una de les més greus la brevetat del viure, superior
de molt a la durada del filosofar.
Als dits esculls, provitients del desnivell notori, oital! entre les nostres capacitats de
percepció i el contingut objectiu de. l'univeri. a aquests esculls que ens han de prevenir
contra la pretensió de veritat i objectivitat absoluU fins en les construccions filosòfiques més
albiradores. cal afegir el tiratge formidable dels genis i llur tendència, no menys formidable, al monoideisme. imperant a plena llum en els cimals de la filosofia."
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K n dir tara ètica—que és la que estudia en tercer lloc—al·ludeix ej docte articulista el fruit de certes anomalies congènites en els grans pensadors, potser
—diu—en tots els grans homes d'humilitat cristiana. Afegeix que en el món
filosòfic la pruïja d'cncimliellar-se, ha j,ugal un pffper almenys tan important com
l'ha jugat en tots els altres petits mous de l'orgull humà <> de la humana vanitat.
"En recerca de la veritat o amb greu (lelrinicnt <lcls seus furs. la qüestió sovint ha estat gosar B «lir cl que no gosava a dir ningú o ol que a ningú fins aleshores no havia acudit,
aixi com en ordres sul>alterns la qüestió per a molts és fer. sigui com sigui, el que d'altres
no gosen a fer.
llo confesso, en general tio dono molta importància a aqueixa tara quant a desviar o no
els grans pensadors en el canti de llurs recerques.
Reconec que, si de cas. és més instintiva que no pas reflexiva, més del Icmpcramcnl que
se'ls enduu, que no pas d'un calcular en fred contra la veritat i a favor d'un encimhcllamcnt
personal en cl món de les idees.
Fins admeto que. en concepte de càlcul roi. vanitós o superb, més aviat és típica d iiii|K>tents o candidats a la impotència; és a dir. d'inflades granotes enderiades a esdevenir elefants i aulorebcntadcs abans d'arribar-hi."
Aspiren—segons el l'arc Miqticl--els qui projecten aquesta biblioteca que
sense escamotejar ni aigualir el ])ensament de cada filòsof, fos partit pres i tret
característic de la col·lecció el tcrraplenar barrancs i ahismes, en lloc d'obrir-ne
de nous o enfondir els existents.
"F.n conseqüència no ens hauriem dc limitar a l'especular reproducció dels respectius
idearis filosòfics, si no que hauriem dc recercar primordialment, per bé que respectuosissimament. a través de cada individu filòsof, la filosofia de lol el llinatge, a través de la filosofia
dels pobles i dc les races del llinatge, el fil d'or d'una tradició filosòfica comú, a través i a
desgrat de la dèria de singularitzar-se. l'ideari bàsic de la filosofia i de la civilització del
qual tothom viu i ningú a penes no es recorda o no repara en fer fonedís.
Fer veure en síntesi breu qualque motivació i excmplaritat d'aital criteri, constatar la seva oportunitat dintre els corrents del món bodiern. indicar Catalunya com un dels llocs més
avinents per a impulsar l'orientació aglutinadora. que tanmateiN d'altres pobles—és de justícia confessar-ho—estan en condicions de desenrotllar amb més com peten ça: Heus ací l'objectiu d'aquestes notes.".—M. F.

La justícia i la pau
Un clergue il·lustre—el doctor Carles Cardó, la ploma prou el traeix—tracta amb lucidesa en el darrer " P ò r t i c " de L a Paraula Cristiana aquest tema. Kns
plau dc reproduir les seves doctes |>araule.s en les nostres ])àgines:
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"Els esforços que es fan per assegurar la pau del món. lloables esforços, alhora que palesen un bell sentiment en els homes contemporanis, demostren la dificultat pràctica de l ' i deal de la pau perpètua. No es parlaria tant de la pau si no hi havia ça i lla ferments de
guerra. N'o es farien tantes conferències, societats de cooperació internacional, represes d'enleses cordials, si no hi havia un perill més o menys remot de conflicte.
No caldria declarar que nosaltres som amants de la pau: basta tenir present que soni
cristians i recordar els esforços que ha fet sempre l'Església, i particularment els darrers
Papes, per la pau del món. Però potser si que ens cal declarar que la pau que nosaltres,
amb TEsglésia, estimem sobre tols els interessos humans, més que el fet extern del silenci
de les armes, és la unió cordial dels pobles, el benestar dels esperits, única garantia sòlida
de les relacions pacífiques. I com que sense aquesta cordialitat la pau externa és una mentida que es desfà tot d'una que se'n presenta la conveniència, l'única manera seriosa i honrada de voler la pau és voler-la en els cors. abans que en els braços; La pau, com l'ordre,
són paraules belles, però insuficients si només signifiquen una quietud externa.
I és que per damunt de la pau hi ha la jusíicia. El mateix Mestre qui saludava els seus
deixebles amb la bella invocació: "l-a pau sia en vosaltres", deia també que no havia vingut a dur la pau, sinó el glavi. Sota aquesta contradicció aparent, s'amagava la gran doctrina harmònica de Ics relacions entre la pau i la justicia. Hi ha una pau d'interès absolut,
primordial, dominant sobre tots els altres, i és aquella pau de l'esperit, filla augusta de
l adequació entre la realitat externa i les exigències de la justícia substancial i objetiva.
Quan dins cl món polític es verifica aquesta adequació, els esperits viuen en la profunda satisfacció de la vida ben centrada i no esclaten aspiracions a canvis de sobirania, per tal com
l'esperit troba un clima intelleclual i moral lotalmenl apropiat a les necessitats de la seva
creixença. Però que aquesta adequació manqui, i llavors la pau externa serà de fet una
guerra contra la pau interna, ço «s, contra la pau veritable. No importa q ic de moment
aquesta guerra sigui incruenta. Cal procurar que ho sigui al més llargament possible, i esgotar tots els mitjans incruents per a desfer la injustícia, però quan aquests fallin i la lluita
cruenta malauradament esclati, cl seu responsable no serà necessàriament el que engegarà
el primer tret, sinó el que, amb un acte de prepotència, haurà sembrat en els cors la rancúnia de l'expoliat. que és cl llevat de totes les revoltes i cl motor de totes les lluites.
La pau perpètua, iiobilissim ideal de la humanitat hodierna, no podrà ésser, doncs, l'aspiració a mantenir com a inalterable la situació del planeta, fins que aquesta situació respondrà exactament als dictats de la justicia, 0 els poders de la terra es comprometran honradament a posar-los en pràctica quan un tribunal universalment acatat els declari. Mentre
hi hagi al món una justicia a satisfer, i un refús a satisfer-la pel reconeixement del dret,
hi haurà una guerra inevitable. Mentre serà possible una ambició superior al dret, uo ts
podrà parlar sense irrisió de la pau perpètua.
Som, doncs, enemics de la guerra, però encara més enemics de la injustícia, i meuysvaloradors de la pau externa en esguard de la pau interna dels esperits, que només la justícia
pot donar.
La invocació a la pau externa com a bé suprem de la humanitat, acostuma a ésser cançó
de dominadors, que tenen el ronyó clos per possessions injustes, adquirides per mitjà de la
guerra que ara tant abominen. Un amor sincer a la pau comportaria en aquests benestants
una revisió dels guanys adquirits amb la guerra i la reparació immediata de tota possible
injustícia, més que més quan aquesta reparació és reclamada.
Així la realitat podria anar-se adequant amb la justicia i pacificant definitivament els
esperits.
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Sabem la Rran difícullat. la impossibilitat pràctica cl'aiiucsta coincidència entre la justícia
i la realitat. I.a mateixa justícia és diversament interpretada. Cada sobirania decreta una
justicia oficial consagradora de les seves realitats i de les seves ambicions, i tendeix a fer
coincidir la llei moral and) la Stva llei positiva, no pas purificant i elevant noblement aquesta, sinó enxiquint i deformant aijuella.
I.a pau perpètua exigiria racatament uuiycrsal d'una mateixa moral de les nacions, i
per tant d'uu mateix tribunal superior que la declarés en cada cas, la renúncia a tota expoliació amb la consegüent restitució dels espolis quan encara en tinguessin el caràcter, la
caritat i Tabnegació com a normes de la vida internacional, la vigència, ço és, entre els pobles del principi cristià d'amar cl proïsme com a si mateix.
Utopia, oi? Perquè malauradament és una utopia, la pau perpètua és un bell somni
que s'ha de comptar en el nombre dels ideals que només poden invocar-se com aspiracions
a què ens hem d'anar acostant, ben persuadits que no hi arribarem mai: la supressió de la
malaltia, la llengua universal, (stc
Ningú no tolerarem que ens guanyi a amants de la pau i de l'ordre: de la pau i de l'ordre que posa la justicia en els cors, no de la que posa en els braços la violència del triomfador de suara."—M.

L a situació de Portugal
Antnnio Serviu, antic ministre de la RepúMica portuguesa, publica a L a R í vuc Ulcur, de Paris (6 agost 1927), un article del qual traduïm a continuació els
prindpals ixiràgrafs.
Després de remarcar (|iu' fou un error l'aplicar a l'ortugal, sense importants
modificacions, el sistema parlamentari anglès, d i u :
"A l'endemà de la guerra, la imperfecció del funcionament de la màquina legislativa
puriuguesa era evident. Ela homes d'estudi, els educadors en el sentit més ample del mot,
que dirigeixen la revista Scara Nora (I.a Collila .Vot'ní es consagraren a l'estudi de la reforma del Parlament i de les mesures de caràcter educatiu i econòmic que la situació dol país
reclamava. Proposaren a la nació un programa concret i sistemàtic de reformes. Per a ells.
la solució del problema politic no està en la posició del sistema representatiu, sinó en una
sèrie de mudilicacions en la seva estructura i en el seu funcionament. Car aquest grup d'inteHectuals, de filòsofs i de tècnics liberals, es caracteritza per les seves tendències essencialment constructives, pel seu gust del concret i de la política experimental, pel seu desig de
posar la democràcia al servei de la cultura. Cal parlar d'aquest petit grup perquè, sense ésser un partit polMc i sense tenir una organització per a l'acció política, exerceix tanmateix
un veritable i>oder espiritual, gràcies al prestigi moral i intcHectual dels seus membres, la
qual cosa li ha permès, d'altra banda, de jugar un paper considerable en els esdeveniments.
Davant d'ell es dreçaven tols els partidaris de la dictadura, tots els adoradors de la manera forta. Després del cop d'Kstal del general Primo de Rivera a Espanya, molts oficials
pensaren a imitar llur camarada espanyol, sense tenir, pel demés, la menor idea de les qüestions administratives, de les reformes necessàries al país, de les seves necessitats en matè-
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ria d'economia, de política i d'educació. Una primera revolta fou vençuda pel Govern» que
tractà generosament els responsables. Però en el mes de maig de 1926, els oficials que volien exercir la dictadura aconseguiren apoderar-se del poder, gràcies a l'audàcia del general Gómez da Costa, qui fou elevat a la presidència de la República.
Tanmateix, tot seguit del triomf, els oficials es dividiren, i el partit més nombrós empresonà Gómez da Costa i l'exilià a les Açores. Arribat al seu Hoc d'exili, Gómez da Costa
Pogué fer publicar en una fulla local una interviu molt insultant contra el Govern. Com que
encara tenia partidaris a l'exèrcit, els dictadors militars, per a evitar tot perill per aquest
costat, decidiren de fer callar el general Gómez da Costa, ascendint-lo al grau de marcseal
íque no existia a Portugal des de fa un segle), amb força homenatges i un grandíssim tractament ; però continuaren tenint-lo presoner. Kl poble, estupefacte d'aquesta solució original,
esperà l'obra del ministeri, el qual estava governat al seu torn per comitès militars organitzats en cada regiment. Fou establerta una censura molt severa, constituïda per oficials.
Aquest poder, al qual ha d'ésser sotmès tot el que s'escriu, està per damunt del Govern mateix, i tatxa sovint de dalt a baix les intervius i els discursos dels ministres i del cap d'Estat, que avui és el general Carmona. Ha fet saber que no permetria la reproducció de passatges de certs autors clàssics: i el gran escriptor Pau Procnca. no havent volgut sotmetre
a la censura els seus escrits, ha hagut d'exiliar-se per a no ésser empresonat.
El poble, potser, s'hauria resignat provisionalment a la dictadura si aquesta hagués realitzat una obra administrativa una mica suportable. Hom veié tanmateix tot el contrari.
Mai la incompetència i la prodigalitat no assoliren proporcions tan formidables en l'administració de Portugal. Alguns ministres, en el moment d'entrar en el càrrec, declaraven que
no entenien res dels afers de llur ministeri, però que eren soldats disciplinats i que acceptaven
per nhediència els llocs que els eren designats per llurs superiors. Tot seguit provaren que
havien dit la veritat. En poc temps, les despeses públiques sobrepassaren de sis cents milions la xifra inscrita en el pressupost, i el resultat d'aquest desastre fou que el Govern va
negociar un emprèstit a l'estranger en condicions ruïnoses i per a aplicacions improductives. Només una petita part de la suma manllevada entraria en diners; una altra part seria
percebuda en forma d'una gran comanda de material de guerra, la necessitat del qual el poble no arribava a comprendre. La coneixença d'aquestes negociacions féu pujar al comble
la indignació popular. Aleshores, els partits polítics declararen que no reconeixerien un emprèstit en aquestes condicions, puix que la Constitució portuguesa prohibeix formalment tota operació financiera a l'estranger sense el consentiment del Parlament. Cal notar que, a
més, la censura no permetia la discussió de les condicions de IVmprèstit, i que el Govern
havia donat les proves més esfereïdores de la seva incapacitat en l'administració dels cabals
públics. Afegim que aquest Govern de la República està compost, en la seva majoria, de
reialistes. El ministeri va respondre a la declaració dels partits perseguint llurs cabdills,
que van ésser enviats presoners a una colònia africana.
El grup Seara Noi-a va donar aleshores l'expressió més pura i més concreta de l'ideal
republicà. Va arribar a aconseguir dels partits polítics la promesa formal de posar en execució, tan bon punt poguessin fer-ho, una gran part de les reformes constitucionals, econòmiques i pedagògiques del seu programa, i hom redactà un pla de reformes que tots els'*
partits declararen acceptar.
La revolució va esclatar en una part de la guarnició de la ciutat de Porto: els paisans
s'hi afegiren de seguida. Alguns elements de la guarnició de Lisboa també se sublevaren,
amb l'ajut de paisans, però massa tard per secundar eficaçment llurs partidaris de Porto. Els
insurgents van ésser víctimes de la gran inferioritat de llurs mitians materials. La majoria
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eren paisans: no tenien ni artilleria ni avions. Els artillers i els aviadors, amb llurs obusos
i llurs lorpeders, esclafaren l'alçament del poble.
Heu-vos ací els fets. Que cal concloure? Sens dubte, la situació política d'abans de la
dictadura tenia els seus delectes, i la Scara Nmn va criticar-los sense |)arar. Pel seu costat, la dcniagonia militar, l'estat de setge permanent, és una solució molt simple, molt fàcil,
<|ue no exigeix cap esforç intel·lectual de concepció. Això si, desencadena la fatalitat de la
violència i de l'odi, i ofega les forces del país, tant des del punt de mira material com des
del punt de mira intel·lectual. La carestia de la vida aupincnla ; en els negocis, hom constata
com cl descabdellament de les activitats (larasitàries, a despeses de les activitats verament
creatrius. L'estat de tensió contínua, de persecució i de revolta és un malversament massa
gran d'energies. La vida de l'esperit s'encongeix cada dia més. La dictadura ha eliminat en
cl pressupost les dotacions per als laboratoris i les pensions d'estudis: la selecció del país
és perseguida: les millors revistes portugueses ban deixat dc sortir, i ha calgut deturar importants treballs intel·lectuals. El règim es farà massa car, perquè s'haurà d'esmerçar moll
treball i molts diners cu la policia i la repressió."
Acaba Aiiloniu Sergio el seu article amb previsions més aviat pessimistes.
Creu que la situació actual és desastrosa, i>erò que es fa dificil de canviar-la.—
A . R. i V .

Casaments i divorcis a la República dels Soviets
Un diari rus, la Krtismiut GtUCta {Gàfeta l'cnni·lla) dóna interessants i pintorescos detalls sobre la forma en que cs produeixen els divorcis a la República
dcU Soviets. Kls russos cs ]iodcii divorciar avui, no sols per consentiment mutual (amb declaració dels dos es]X)sos o d aixiderats), ans encara \ K T la voluntat
d'un sol dels es|X)sos, i sense gaires formalitats. Diu |a KfOStiOia Caseta (segons
el text reproduït \ K r M . Armand Dorville, advocat de Paris, en les conferències
que ha donat als seus collcgues sobre la visita que féu mesos enrera a R ú s s i a ) :
"Casaments i divorcis en sèrie. !)es de bM matí. a despit d'ésser l'hora del treball, les
oficines dc registre dels actes civils són plenes d'interessats. Hom es divorcia en massa, per
famílies, cl pare, la germana, la nelnxla. tothom, fins n'hi. ha que es divorcien per atzar,
simplement per acompanyar aquells als quals havien menat fins a l'oficina. Té! Ací hi ha
nuvis. Però, abans de fer inscriure llur casament, com que cadascú ja estava casat, cal de
primer que facin registrar llur divorci,' la muller respecte al seu ex-marit, el marit respecte a la seva ex-muller.
Keu-vos ací una dona jove que es presenta pel mateix motiu.
—On és el vostre marit?
—El meu marit ? A la seva oficina.
—Viviu junts?
—Si.
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—Per què us divorcieu, vós?
—Per. fer-lo enrabiar, veliaqui.
Amb això n'hi ha prou: li ^m declara divorciada la dona que vol fer enrabiar el seu
marit.
No solament es divorcien els joves, sinó també els homes d'edat i les dones velles.
—No sé on ha anat el meu marit—diu una dona d'aspecte molt respectable, i d'una cinquantena d'anys—. Va anar-se'n fa un mes, i no m'ha escrit, Aixi, doncs, no us sembla?...
FI procediment és automàtic. No dura més de cinc minuts. Deu tot el més, en els casos complicats."
Val a dir que el matrimoni soviètic és tan fàcilment dissoluble, per la raó
que, segons la llei soviètica no crea cap comunitat de béns entre els esposos. Pe)
que toca als fills, la llei no fa cap distinció entre els nascuts dins del matrimoni
i els nascuts fora del matrimoni.
La dona no casada que està en cinta ha de fer. tot el més tard tres mesos abans del part. a l'oficina del registre civil corresponeil» al seu domicili, una
declaració indicant el moment de la Cpncepció, i el nom—segons ella—i el domicili del pare. D'altra banda, N dones casades tenen el dret de declarar qúe
l'infant que i>orta a les entranyes no és del seu marit, sinó de tal altre home.
L'home assenyalat com a pare. és informat de la seva felicitat per l'oficina
del registre civil. T é dos mesos de temps \)cr negar oficialment la seva paternitat. El seu silenci equival al reconeixement de l'infant.
En el Codi penal de la Família, vigent a la Rússia soviètica, hi ha un article curiosíssim. fis l'article 144. A continuació el reproduïm:
"Si el tribunal, en el curs de l'examen de la qüestió, arriba a comprovar que la persona denunciada ha tingut, en el moment de la concepció, relacions intimes amb la mare de
l'infant, però al mateix temps que altres indivtdus... .mposarà a tots l'obligació dc contribuir a les despeses de l'embaràs, el part. la naixença 1 cl manlenuuent dc l'infant."
D'aquesta manera, observa un comentarista, "el fill dc trenta sis pares" no
és avui a Rússia una invenció de vodevillistes.-J. A .

L a camaraderia dels sexes a Anglaterra
M Clondesley Brereton, poeta, critic. pensador i assagista anglès, ha escrit
à la "Revue des deux mondes" un estudi sobre l'estat de la generació actual a
Anglaterra M Clondeslev, en aquest assa.g, surt a la defensa dels innombrables
atacs que hom adreça a aquesta generació anglesa. I no es a Anglaterra única-
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ment on la qüestió és plantejada. Directors d'escoles de segon ensenyament han
consagrat a aquest estudi algunes de llurs reunions anuals. Recentment, hi ha
hagut sohre aquest tenia violentes discussions en el si de l·lisglésia anglicana.
Ahans que tot—aconsella l'assagista—cal posAr-OM d'acord a propèrit del què
entenem ( « r generació actual. Totes les definicions fnnnulades fins ara pequen
d'arhitràries. Limitem-nos, doncs—diu—a situar sota aquesta designació els individus d'amhdós sexes de divuit a trenta anys.
En aquest estudi M . Clondesley Hrereton analit/a la crisi de l'autoritat, la
vida de família, l'acceleració de la vida, el Irehall, les noves condicions de la
vida, l'esjKirt, i la religió. Imjjossihilitats de reproduir ni d'extractar aquest asasig
magnífic, anem a traduir-ne un dels capítols més suggestius: el que dedica a l'anàlisi de la camaraderia dels sexes a Anglaterra. Creu l'assagista que aquesta
camaraderia assenyala una etapa, proliahlement decisiva, en la història de l'home i de la dona.
"Per primera vegada—diu—es troben situats en un mateix pla. Ni senyors ni esclaus.
Possiblement aquest fet comporta els seus perills, que poden provenir o bé de la determinació de fronteres noves o de la flexió de la moral convencional o de les idees religioses.
IVrò, tanmateix, aquesta camaraderia exclou, certament, tol allò novel·lesc i sentimental, esdevingut tot d'una demodé.
Hom ja no escriu aquelles dolces lletres inacabables, en les quals els amorosos d'antany
exhalaven llurs sentiments del moment que creien eternals. Ara hom simula una simplicitat
de vegades brutal i ben familiar tothora."
I ens ofereix dues mostres d'aquesta mena de telegrames amorosos. Totseguit invoca les ombres dolces de Clara Harlowe i de Grandisson iier a demanar-los que esguardin aquest realisme. íis 1M) d'imaginar els tendres ulls de les
dues dames que conegueren tants d'esllanguiments sola totes les estrelles, davant
aanest clam!
"Hom no pol esglaiar-se davant els perills que tot això comporta. No són les dones
les qui inventen i han inventat tothora les convencions socials: Daten aquestes convencions
d'aquell moment en el qual la muller dels temps primitius, per tal de fer més habitable llur
caverna, obligà el marit a netejar-se els peus abans d'entrar-hi. Bon punt—conclou—la
donzella serà aclimatada a la llibertat es recordarà d'aquella profunda veritat, una mica
oblidada, que riiomc cal que accepti la dona al preu que ella s'assigni. La dona és qui ha
malbaratat les riqueses del paradis i ha perdut el pa i cl vi que, repartits amb religiosa
economia, podien transformar Ics bèsties en homes i els homes en semi-déus!
Potser per aquella veritat retrobada les dones començarien a establir les prohibicions
necessàries a llur pròpia protecció i a la de la societat, de la qual illes són Ics veres creadores. L'home cal que s'inclini. Ell sol no pot organitzar la societat sinó com una explotació minera, una caserna o un convent. No és en la França del xvn on veiem que la
dona ha tingut la graciosa audàcia de transformar el seu homloir—primera mostra de
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saló—cn una mena descola dc bones maneres? I.lur Iriímif més esclatant ha eslal cl d'atreure els boOM* en aquesta lela daranya. en la (|ual poden empresonar-los i encaptivar-Ios,
a llur albir.
Altrament, si hora adverteix a hores d'ara un cert relaxament dels costums, això prové
dels efectes dc la guerra, que desfan sempre Porginització social. Definitivament, el temps
dóna gairebé sempre la raó a aquest instint, el més profund de tots, el de la conservació
de la raça, del qual la dona és la suprema depositària. Per la nostra banda—escriu—ens
resistim a creure en la decadència de l'Occiílinl i, per tant, en la decadència d'Annlatcrra
i de França.
Però, heus aci—nota, subtil—que pot presentar-se una objecció: "Ja és una bella cosa
—hom podria dir-nos—la vostra camaraderia dc sexes, però advertiu bé que la camaraderia no té limits: és poligàmica 0 poliàndrica, metafòricament parlant, mentre que cl matrimoni és la monogàmia." D'acord. Però. d'altra banda, cal pensar cn les grans fortunes
mig caigudes, la vida cara, les pretensions cada dia més exigents dels dos sexes al confort,
per no dir al luxe. la crisi del servei, la crisi dels lloguers i tants i tants d'obstacles als
casaments precoços. A més. la literatura moderna és. en gran part, hostil al casament. Recordeu la diatrila de Bernard Shaw? f, rara paradoxa, a desgrat de l'aproximació dels sexes, les dones es fan ben poques il·lusions a propòsit de la moralitat dels homes, àdhuc elles
se n'exageren sovint les fallides. Abans. la dona esperava un marit. Avui, més aviat el tem.
Abans dcnamorar-se'n—contingència que ella esguarda amb més basarda que desig—ella
vol veure-ho tot ben clar. I gosaríem blasmar-la? Res de tot això no és gens a propòsit ni
per convidar al matrimoni ni per facilitar-lo.
És ben cert que la natura ha donat a la dona uns certs instints—la passió de servir, d'ésser fidel, d'ésser protectora—. lïs aquest instint del què hi ha de més sagrat a la vida. el
que fa d'ella l'etern àngel de la guarda. Aquests instints subsisteixen en ella, a desgrat de les
negacions desenfrenades dc l'individualisme a ultrança! Són el fons mateix del seu ésser.
Indubtablement, el matrimoni travessa una crisi com totea Ics coses a Europa. Potser és una
de les més agudes. Però guaiteu aquests milers de dones resignades al celibat, a desgrat de
la sort poc envejable que els espera—una vellesa sense marit i sense fills—, a les quals la
sola idea de la promiscuïtat faria horror. Aquests són els milers de dones, veritables verges
màrtirs, que asseguren per a millor temps la salvació del matrimoni."
No oblidem que M . Clandesley Hreretun parla d'Anghterra. És saliulahie
recordar-ho i no pas per llevar veracitat a les seves afirmacions.—M. F .

En la mort de Cristòfor de Domènech
U nostra premsa ha dedicat a aquest escriptor coidialissimes necrològics.
Reproduïm avui. en homenatge, alguns daquesls fragments. A través de tots els
comentaris, la singular figura de Cristòfor de Domènech ens ajrareix com la de
I home fidel al seu ideal i a les seves conviccions fins a cloure els ulls.
Reproduïm d un article de Joaquim Pellicena. a "I.a Veu de CaUtenya":
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Rs creia un hetenxlnx, un rcln l, un inadaptat, un incontorniista. I n el fons. era un creient,
un humil, un ciutadà, un home de tradició. Les seves dèries i els seus somnis eren enlairats i dignificats pel verb i l'esperit pairal. Contra la seva pròpia voluntat, no tenia enemics. Era humil i era creient, sense adonar-se'n, es a dir. tenia les més excelses qualitats
infantivoles. I Cfuan, deseixit de les cabòries marginals, emprenia seriosament el cami de
l'anàlisi i de l'estudi, la mestrivola robustcsa del seu pensament s'ensenyoria del tema més
dificil i en donava una versió original i inèdita.
L'originalitat era el seu desig i el seu propòsit. Però l'originalitat, no com a satisfacció
d'una pruïja exhibicioiiisia. sinó com a compliment d'un determinisme ètnic. Volia la contribució tipica de l'ideari propi a la cultura uni\ersal.
lla mort en la plenitud de la maturitat. La seva obra resta gairebé inèdita. Kl seu cor
generós ha deixat de bategar. No és un tòpic afegir i|ue encara podfan esperar molt del
seu talent. Els seus somnis, però. i els seus estudis queden ja incorporats al nostre patrimoni espiritual. Els seus amics no l'oblidarem. La nostra terra, tampoc, no l'oblidarà. "La
Veu de Catalunya", per on han passat, una hora o altra, tots els escriptors de la nostra
parla, serva, en la seva imprescindible col·lecció, alguns dels contes i articles literàriament
més interessants del plorai amic.
Cristòfor de Domèner es deia socialista i s'ai>omenava heterodox. Sentia, però, una
joia sincera i pura quan el nostre diari, tan allunyat de les que ell creia les seves idees, li
publicava cordialmeul algun article, üuan fou editat cl
publicava cordialment algun article.
Aquesta observació final és la tÜQÓ més viva que devem a Cristòfor de Domènec. Ment
privilegiada, que uns cops es creia en possessió de tots els secrets de la filosofia i altres voltes donava exemple d'una humilitat bàsicament cristiana, sentia la fretura d'una norma,
d una orientació, d'una disciplina. I , no trobant-les en les inquietuds caòtiques del seu esperit. Ics cercava en la bonesa franciscana del seu cor."
Són d'un article de .Vleleior Font. a " I À l'ulilidtat". els següents p a r à g r a f s :
"Ha mort un home noble, generós i sincer, lla mori un escriptor pobre, dissortat i soliu—aixi es qualificava. Un gran dolorós—s'oblidava de dir. Podriem arrenglerar-lo entre
aquelles singulars figures que sorgiren fa uns cinquanta anys a l'«mibra d'Ibsen. a la vora
de Nietzsche'. El moment els donava aquells aires d'illuminat i uns gestos amplissims. Eeien
alhora d'apòstols i de plagues. Peius va ésser princep entre tots. Era el principat de les
barbes glorioses i els capells amples; però cl de la cordialitat generosa, també. D'aquesta
orde, Cristòfor de Domènech en fou cavaller, alt senyor, dandy perfecte. La figura ja hi
tendia, tota esprimatxada, aguda i àgil. Ell l'afinava encara vestint-la de negre. Aquesta
negror i la de la barba retallada feine més verdoseuc el rostre, on cremaven uns ulls tristos, acerats, on reien totes les dents, sense malicia.
FÉU tlel dolor cl "leit-niotiv" de la seva filosofia. Les coses que es coneixen—deia—tt>
s'estimen ni es coneixen si no s'omplen de dolor. I en el dolor es mantingué sempre ele
gantissim: Em deixo la malaltia—deia responent a exquisides sol·licituds—, tal com de jove
em deixava la barba. I era aixi, amb un aire d'incoTiscièmia, però amb un bon tast <U· volup
lat, que duia les contrarietats i les angoixes.
I .i vida li fou esquerpa, refinadament cruel per a ell, que era refinadament solen. K
confort, la riquesa, li peixaren la infantesa, l'adolescència i un bon tros de joventut. Als
vint anys era pobre i sol. Cercà feina on fos i descarregà carbó al moll. Home pulquèrrini
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ens conten—, mai un volgut- rentar-se. en plegar, on ho feien els altres. Esperava arrihaa casa seva i fer-ho amb una netedat perfecta. Bregà aferrissadament amb la vida. Però nefou menys aferrissat el seu Iract- amb els llibres. Els havia llegit lots. Però era lluny
"T o de sentir que la cara era trista 1
La seva més alta ambició d'escriptor era fer-se un català propi, A això apuntava el seu
estil, nerviós, tivant. ple d'espurneigs i sovint d'incoherències. Per trobar un derivat graciós hauria donat una mà. Les seves innombrables menudes llibretes eren plenes d'aquests
intents.
Iconoclasta, sentia la passió de la polèmica. D'aquests temps de malalt ens conten una
graciosa anècdota: Tenia un vas i una cullereta a la mà. i tot d'una se li acudí de demanar al doctor:
—Veiam: pensa o no aquesta cullereta ?—ràpid feu.
—No, evidentment—respongué el metge.
—Doncs, sí—replicà amb vivesa.
— 1 si us hagués dit que sí?—insistí el doctor.
—Aleshores, és clar. us hauria dit que no.
A les seves mans les més altes especulacions, els autors i les obres, feien sovint de cullereta i els seus interlocutors de doctor.
EM; que deixa escrites quaranta mil quartilles i acabats quaranta llibres, n'havia publicat un de sol: "Carnet d'un heterodox". És un llibre.de batallador, paradoxal d'un cap a
•'altre. Resten sagrades a través d'aquest llibre—ell va subratllar-ho—, dues coses només:
Catalunya i la dona.
En els seus afectes fon insotragablomont lleial. En els dies de la gran guerra escriví
apassionadament a favor dels aliats. Hom va adonar-se'n i volgué encarregar-li articles
aliadòfils. Ell, però. refusà les temptadores proposicions. "Sóc aliat per convi-ció. per sentiment—respongué altívol—; si acceptés aquestes proposicions em semblaria que ja no ho
sóc".
Místic i anàrquic, cremava en la llum de totes les rebel·lions. Ha mort escrivint un llihre que escèpticamenl titula: "Memòries de l'aprenent de bon cadàver". Però ell amava la
vida. Tenia el triomfal instint de la salut. I. fet a resignacions, mai no va acusar la vida.
Aspirava a ésser més enllà de la veritat i de la mentida, del bé i del mal; més enllà de tota
passió de cada dia. "

" E l D i a " consagrava a la seva meinòria el següent editorial:
"Aquest era el pseudònim de l'home bo que acaba de deixar Catalunya. Fa pocs dies.
acomiadàvem les seves despulles mortals e.i un mal! boirós, després d'un camí llarg des de
les vessants de llevant a les de ponent de Barcelona. Brami, nòoi curt. fulminant, era una
ànima roent, masegada per la vida i redimida pel propi esforç. Ahisada en l'estudi més intens i en les fonts de cultura universal, era difícil preasar quines matèries eren estranyes
a aquell esperit i determinar quina era la profunditat 1 la vastitud dels seus coneixements.
Però. contra el que sol esdevenir-se, aquesta pregona dèria de nodrimenl intel·lectual, de filosofia activa, no era renvida amb la més punyent febre de vitalitat ni amb la cordialil:,!
més amarada d'efusió exhuberant. l.a seva violència en els judicis. la seva contundència
verbal en exposar i en inaugurar 00 obeïen ma. a l'.mpuls traí del savi orgullós, sinó a Ü
força expressiva del seu catalanissim verb i a la rad.cahtat oberta del seu temperament
polèmic. Però en la discussió, en la controvèrsia, en els jud.cs. sols eren blasmades. vexa-
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des, manejades les idees: l'hoitif hi era sempre respectat amh una elegància civilissima. Mai
no li havíem sentit a dir mal de niíiRÚ—oh excepció meritissima. que ja remarcava adés un
altre panegirista!—Dintre el llampepueig de les seves paradoxes agudes, dintre els contrastos de la seva ideologia, dintre la rotunditat atrevida de les seves afirmacions, somreia,
com un clap de sol entre nuvolades gegantines de tempesta, la hondat natural d'un cor immens, que sentia les tragèdies del món, els calvaris humans, amh una pietat excelsa. Sovint,
així, cl seu gest rehel no era sinó una derivació de la seva germanívola caritat. Per tal
com ell mateix havia sofert com ningú les dureses de la vida. es llenyava apostólicamcnt a
avençar-s'hi per prevenir les ferides dels altres. D'aquí aquella comprensió de la seva amistat, capacitat i potència màximes de la seva ànima. I aquella eterna jovenesa, irradiant i
estimulant, que vessava al seu torn, com una encarnació viva de l'entusiasme. Per això els
joves foren, entre els seus millori amics, els més estimats, i al seu contacte la llama inlcríor
de Brand revivia i fulgurava amh ardències més ahrandades. Mai una cobejança ambiciosa
ni un anhel cruel no enterboliren la sinceritat dels seus actes. I els mateixos esgarriaments
de la seva pensa no eren més que una expressió colpidora, àcida, càlida, de la seva set de
justícia, de la seva bondat revoltada.
Ivt deixàvem. Cristòfor de Domènech, amic enyorat, amb la mateixa recança que si ens
fouil de la sang; perquè era alhora un sentiment de filial germania ço que ens feia somriure, enlluernats, al teu torn, quan l'hipèrbolc del teu gest i de la teva paraula ens oferia
Ics primícies de Ics teves constants cogitacions, dels teus abundosos projectes, de les teves
fecundes creacions literàries, on la filosofia i el lirisme jugaven a ajuntar-se. i culminaven
efl una intensíssima vertebració sentimental...".—A. J .

L a premsa i la llengua
F . Farreres i Duran observa, des de " E l Pla de Hages". que la desproporció
,|ue hom notava algun dia entre la densitat de població que parlava en català i
el nombre de lectors de diaris catalans, ha esdevingut m é s paradoxal encara en
augmentar notablement

el nombre de gent que escriu la seva corresiwndi'ncia

particular en català, mentre compra i llegeix els diaris no catalans de casa nostra. I afegeix l'articulista:
" Kstem segurs que si expliquéssim aquest cas a deu forasters intel·ligents, nou, almenys,
hi donarien aquesta explicació; parlar un idioma i usar-lo per a escriure a la família i als
amics, i llegir el diari escrit en llengua diferent, només es fa amb el desig de perfeccionar
un altre idioma. Entre nosaltres, però. tothom sap que no és per això, perquè la gent que
al·ludim ja el sap llegir el castcHà, encara que el pronunciï malament."
El

problema-—segons

F . l-arreres i

Duran—té

una altra

explicació. M é s

aviat creu que é s una servitud involuntària. Costa tant de trobar les noves en un
diari no habitual! (ieneralment—diu—molta gent d'aquesta que de mica en mica
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ha trobat goig a escriure als iKires. a Testimada. als amics, amb la mateixa llengua de les converses de cada dia. ja fa anys que té el mateix diari.
"Alguns han provat <lc canviar, però els entra un neguit gran i no saben adaptar-se al
OOU full, de la mateixa manera que els enutja canviar de xocolata, i tornen al "diarlo"
d abans. Cal lluitar contra aquest malentès, perquè amb una mica de força de voluntat tots
aquests llegidors de diaris neutres no escrits en català, es convencenen que les noticies fan
de més bon entendre en els diaris nostres, i els comentaris millors. Aquests senyors que
obeirien el metge si els posés a règim per esmorzar, encara que els costés, cal que es posin
a règim dq lectura. Nosaltres els responem que és cosa de dies , de bona voluntat."

Naturalment—adverteix

larticulista-que avui. en dir això. només e n s refe-

rim als amics de bona voluntat que ja escriuen en catalr. llurs cartes particulars.
"Altres vegades hem parlat d'aquest afer sota d'altres aspectes més lamentables, però
,„(..-:.,„ ais
• h freds,
no tan paradoxals. Llavors ens referíem
irco als in< iterents, als trasplantats.
,
. • rer
. ,
.
. mes veliemem,
„,i,-n,(.Ill ifar
aixo
ara el, nostre prec es
n voldríem que
. . els. homes que per la gràcia dels
Au o dels
, , ubons amics s •han
i , - , rctronai
M«mM a
sí mateixos,
i s esforcessin
nlls
» BI
•
. fossin
xr ben conseqüents
i •
i jj - f ,À„_;, amb
pel i diari
per eslx.rrar un posat dj - indiferència
amn un
un nou
nou esforç.
> No us deixeu enganyar
,
, ,7
.. . que té, tendències
• aluics
ofi.,r« a
a la
la vostra manera de pensar, car el sol fet de no
que us digui
trobar vehicle bo al nostre idioma és un avís ben clar.
•
lumiiren imés
mai la nostra parla, cal acabar amb la
Ara que tants catalans
usen i; Honoren
» " que
i
paradoxa del diari absent."—M. F .

Els Borja
Ha aparegut un llibre titulat U s Borgia (Paris, Payot), obra de Giuseppe
Portigliotti. No el coneixem encara: \yerò en trobem un tast en un article del
J o u r n a l dc G e n è v e ( K d'agost) qui porta les inicials del seu director Edouard Chapuissat.

„les del pròleg q»»-' ha P0831 al ,libre U - Fernand
Malgrat que unes pwan •
^
obra ^ p j , ^ ,es m,(Stres

cr®°

JJ*

Hayward. podrien fer-nos
ens decanten a creure que el llibre del seque en troliem dins resmentat
relatives ais Borja, és escrit amb un i«rtit
nyor Portigliotti. com tantes " " ^ . ^ ^
Bt)rja—diu Hayward-Hal neonspres hostil. "Per emprendre ^ ^ ^ fi de]
x v » É s a diri que inoits deis
títutr una atmosfera: la de '»"'»
^ ^
ia smietat que els voltava,
costums depravats dels Borja e
. ^
^
•tatalans". com se'ls anomenava
En el llibre de PortigHottt, no
a g r e i x e n amb tot l'atTOC sea koma. i com ell també els anomena
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gtlid de crims, sinó que hom els nega les qualitats que els eren correntment reconegudes.
Ve^t aqui com resumeix M . Cliapttissat la tasca del senyor Portigliotti. 1*1 que
fa a Cèsar Borja :
"(iiuscppe Portigliotti destrueix, amb textos a la mà, la tradició qui havia volgut fer de
Cèsar Borja el tipus del condottiero coratjós, ardent, fins i tot cavalleresc. Demostra l'error comesa per Mkquiavel i no hi veu sinó un petit capità i un gran criminal. Cèsar Borja
unificador d'Itàlia? Fou, al contrari, un dels mes grans artesans del seu esmicolament i (fe
la seva ruïna militar i política."
Parlant dels darrers anys de Lucrècia resumeix M . Clia|)uissat;
"Una Messalina penedida? HO: una intel·ligència limitada, un cor sotmès, des de la infància, a no distingir res. una herència esfereïdora, una ànima constantment encerclada per
les passions, una dona massa feble davant d'un desti massa feixuc."
Potser Alexandre és, encara, el qui surt menys disminuït. L'n criminal, s i :
l)erò amb certes qualitats rellevants:
" Menyscreient, lliurant-se amb furor a totes les passions, no dubta de glorificar en els
Palaus sagrats el mite egipci d'Isis i d'Osiris, ni de fer pintar Júlia Karnesio amb els trets
de la Verge... Li són perdonades les seves orgies perquè era alt, bell, portant règiament la
tiara, perquè tenia el rostre il·luminat amb ulls magnífics i el gest constantment graciós?"
Repetim que no coneixem encara el llibre. A reserva d'una lleial rectificació
quan l'haurem llegit, direm que ens sembla una mica dificil que puguin ésser
contradits fins a un tal punt: el testimoni de Maqttiavel, l'obra de Gregorovius
sobre Lucrècia, i els estudis del canonge Sanchis Si vera sobre Alexandre V I . — •
F. S.

L'amor pel llibre a Polònia
Mailame Susagna Rabska, il·lustre escriptora, ha estat cridada \xr la Societat dels "Amics de Polònia" i^rquè hi parlés de l'amor innat dels potDQesos IH-I
llibre. Filla d'un gran historiador i vídua d'un publicista i d'un crític (l'art, famós
a Polònia, té una profunda coneixença de la història de la civilització polonesa i
era, i^er tant, autoritzadíssima. davant un públic francès, la seva paraula.
Situant-se des del ]>unt de vista del desenrotllament d'aquesta civilització.
Madatne Rabska ex|xis;i magistralment els esforços que ha esmerçat la nació |n>-
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lonesa des de la seva èntra** en el món de la cultura occidental, pèl a fundar
de la manera més activa les seves biblioteques.
•Després dc m à Mitja, la Polònia, per bé gue obligada en aquest temps a defensar
iota l'Europa contra les invasions deia bàrbars, testimonià amb una gran puixança moral
d seu instint de cultivar les arts i les lletres. Els reis. els prínceps de l Esglés.a i els alts
senyors, fundaven nombroses biblioteques i en tenien cura amb la mes vwa soH.c.tud. Des, del
, , segle xvi. sota els
, efectes
,
. i „ la renaixi.
r.Miaixeiica,
pres
de
v , a bibliofília esdcvinciic un fenomen
general a Polònia.

, „.,
. .
. ....
-MÍX luilniicsa. <• libre i Ics liTlilinUMincs. oimiiarliren
del desmembrament
de la ,nauo
poiom a. fís només una moll
, minsa
.
, .les
. Després
, . sagnant
i „ persecució.
o^rsiTiicio.
part <le
amb
tota la pàtria el règim
dc
. .
' els russos se „·.mnori·iren
uuc
col·leccions
que
n emportarui. M
" ban polint ésser recobrades
n- per la Polònia
.. .
..
.IA...-..I..C cínccia s del I raclat dc Kiga.
redimida, sobretot cn virtut dunes clàusules espeuai.
^

.

.

. j

i„

.
. .
,- •
.„.i.n >Úuanl d'una seritalilc renaixença del Uíbre. QUC
Avui, doncs. Polònia es trolia «lav.im o un..
„ ,. .
,
taner (iue escau a Polònia, com avantguarda
testimonia una real comprensió del \ w
l
de la civilització occidental.—M- F -

Els infants al teatre
.

.. n „.n RaL'eot estudia la introducció del freudisme a
^ ] ] t M a . Diu .,ue els literats, dramaturgs

A la "Revue Bleue •

França i els seus efectes l u m s s
0 novel·listes han volgut
matèria misteriosa i excitant a

_

«"«"fV

teoriM sexuals del professor de V i e n a , una
jfaeè han multiplicat les a u d à c i e s , o mimajoria han intentat temptar la curiosi-

"or dit. les timideses. C a r — a ^ ^ . ^ tant 0,ni han , « , , . „ , l^escàndíd. N.juestat malsana del púhlic, ptrò Oira
,
ha e<tat. no solament perniciosa per
la teoria tan falsa com s i m p l - s t a - ^ n c u "
al teatre, s i n ó sobretot pels costums.
els critics i tots els homes de lletres condeniiiats
"Sovint els novel·listes, els assaBIS,^j]jl,|1 an,b una secreta enveja en els triomfs esclaa aplegar en volum llur literatura . ..UCSla aspiració és ben comprensible. És una de
tants dels autors dramàtics. T » " " 1 3 ^ ' '
les sensacions més riques i mes ',^"*CSjí.1(,eot_.no hi ha res més estimulant de l'observació
Per als dramaturgs, psicòlegs
W ^ simplificar aquesta ànima a ultrança per la seva
o de la imaginació que l'ànima
foiawl
^ delicada i febrtisa fluïdesa. Totes les emosistematització eròtica, el freudisme n
^ ^ U) Canvien de pressa, però dins la llur ducions de la infantesa, són molt accen ua
j5mc> gairebé- dc frenesí. Tot desig és en
ra.la efimera, tenen un caràcter c o n s t a n t J e W
ells una deses^rança, tota afecció una pass
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\ A tara amb la qual el freudisme ha colpit l'esi^rit contemporani, és la impossibilitat en què ens situa de considerar aquestes flames innocents anib vera
innoccncia. El nostre e s c r i t impur n'esiiargeix iier tot la impuresa.—W. F.

El llibre de l'aniversari franciscà
L'únic, segons una lúcida nota de Jaume Bofill i Mates, a " L a Nova Revista", és " L a Vera Efígie del Poverello". del P. Miquel d'Esplugues.
El j)octa de "Somnis" creu que és cosa relativament fàcil \ycr a un escriptor d'una mica de sensibilitat i duna altra mica d'enginy, donar la seva impressió personal sobre algun llibre, algun fet o algun personatge. Prou avesats estem
—afegeix—a la nostra terra de gent desperta) a veure com sovint aquest impressionisme agradós suplanta la vera critica literària o història. |)er a comprendre aquella facilitat i)erillosa.
Mestres hem tingut—segueix dient el jxjeta—-que. en presentar-se pontificant de critics. en realitat no solien aportar més que lliçons, que un seguit quotidià de nassades finissimc;s. I-a qual. tasca-—conclou—és possible de fer, si no
honestament, lluïda, sense altra preparació que la de fullejar l'obra objecte—diguem-ne—d'estudi.
"Amb motiu <lel setè centeuari franciscà, nombre d'escriptors catalans, més o mcnyl
preparats per a dir coses de Sant Francesc, hem donat, cadascú, la nostra impressió personal sobre la figura, la vida q l'esperit del l'obrissó d'Assis. Cadascú de nosaltres hi ha <lil
la . w a , i hom pot certament—modèstia a part—celebrar aguest cor catalanesc de laudi al
Patriarca. Però mancava qui, amb preparació cientifu·a i tSfirítuiU i amb autoritat indiscutible, els resumís tols. els donés la transcendència fora de Calahmya i més enllà d'eri
guany i. més que dir-hi la seva. hi digués el parer o cl sentir de tothom, dels tècnics i del
poble, amb una objectivitat que. en parlar de sants, hom pot aprendre.- millor que enlloc,
en l'exemple de Roma.
Això és cl que ha fet el P. Miquel d'Ksplugues, M. C , en cl seu llibre l.a l'era EflgU
del l'o'iCrcIln, en realitat l'únic llibre publicat aci per a celebrar l'aniversari. Això és cl
que ha fet el fluent i perspicaç escriptor, i això és el que gairebé només que ell podia fer.
En efecte: cal un perfecte equilibri, com el que lé l'Església, per a comprendre els sants,
especialment els més genials. Només que un crilic o un jutge de seny nornuli.ssim pol arribar a comprendre les extravagàncies aparents o anecdòtiques d'alguns sants, perquè només que un semblant crilic 0 jutge sospesa la superior plenitud de la qual aquella excessos
són manifestació reflexa o encenall marginal, i copsa la suprema normalitat del procés de
santificació en el qual aquelles anècdotes i aquelles rauxes temperamenlals o místiques són
totalment inscrites. Hi lia sants que ens fan rodar el cap, però no els sol rodar a ells i,
sobretot, no roda mai al llur Diví Manipulador ni a l'Església, esposa d'Ell; que li porta
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la casa i l'ajuda cn l'obrador terrenal. En això es diferencien alguns sants dels embriacs:
aquells i aquests caminen balaiidrejant-se. però, mentre que un embriac fa només que esses
• no va cnllnc, un sant—<|ue es deixa Riiiar per la Providència i. per tant, per la Jerarquia
Eclesiàstica—va. realment, de dret al seu fi.
En els processos de canonització que les Sagrades Congregacions tramiten, no quedà,
si arriben a lermc, ni un sol cap deslligat. Però. també, prèviament, en el procés sobrenatural d'una santificació. DO queda hi un sol cap per lligar. La Providència respecta escruPolosamcnt la llibertat de cada sant. podrien dir que la festeja, però juga amb el sant com
s" fes volar un estel. L'avia, descabdellant cordill, però també en cabdella, quan això cal—
precisament al sant—per a mantenir-lo en estabilitat,
PA seny catalanesc del P. Miquel d'Esplugues podia comprendre Sant Francesc i l'ba
comprès i ens el farà comprendre, després d'una preparació tan adequada com és tota una
vida de religió en l'Orde Franciscà, revivint filialmenl—per dir-ho així—la vida de Sant
'•"rancesc, i bavent-lo contemplat i considerat llargament en retrats, escrits autèntics i bioKrafies fidedignes. Ell ens parla^-emprant una frase de l'Evangeli—fowi qui tn If polcslal.
Ell. amb intuïcions sorgides en la seva convivència domestica amb el Sant Patriarca, ens
en dóna trets felicissims, com és ara el d'un cert maternolimt de la tutela del Sant Patriarca. E l P. Miquel, que és del seguici, podia veure de quin peu el seu capdavanter coixejava. I aquesta és una civilissima exemplaritat del Pobrissó: sostenir-se gran. distingit,
perfecte, àdhuc davant dels seus familiars més amatents i i r ò n i c s . M .

El restaurador d'Escornalbou

Ha estat acomplerta la total restauració d'BKOtnalboü. L l nohle figura d'Eduard Toda. el restaurador, va esdevenint, lligada a aquell nom august, més
venerable cada dia.
J . Barceló, des de "I-a Nova Revista", ens dóna importants dades d'aquesta
restauració i ens conta una breu conversa amb el cavaller d'Kscomalbou. ,,ue
mira fer. de castell endins, de veritable noble, i que, castell enfora, traspua als
ulls de tothom la seva generosa senyoria.
"I
total restauració d·Escornallx.u. que ha culmmat amb la de l'enorme esvoranc que
el 3S de la centúria passada obri a la volta de l'església, la caiguda del cloquer octogonal,
' la imminent consagració d'aquesta al culte, donen actualitat al vell monestir del segle X I L
Cal reconèixer que aixecar les runes d'un monument de la talla d'Escornalbou és la
millor prova d'afecte que un hom pot donar a la terra nadiua.
No és rar sorprendre Eduard Toda regirant el fitxer de la seva important biblioteca: el
seu element.
Ens interessava fullejar uns llibres. Ell hi acced! guslosissim i fins amplià la satisfacció del nostre desig mostrant-nos un departament rublert de grossos volums.
"Tinc la part més important de l'arxiu de Poblet, ens digué. Tot això ho és."
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Més tard On mostrava una ixiiia col·lecció de pcrKaniins, un dels qtnll era la carta de
fundació del nmnestir dc Scala Dei, amb la signatura i cl scKell de Pere I.
Parlàrem d'Escornalbou restaurat. 1 com nosaltres li prcRuntéssim qui havia concebut
el projecte de restauració, "Jo!, responsiié ràpidament. És a dir; en principi, la meva mare". S'explicà llargament: "Va seguir «-'I criteri dc tornar-bo lot tal com estava. Ella sempre deia: Aqui hi ban viscut més de cent bomes durant vuit cents anys. EI que ells no varen pensar en tant de temps, hem de pensar-ho nosaltres? Al principi, varen pujar arquitectes il·lustres, entre ells Puin i Cadafalch, amb intenció d'estudiar el projecte. La meva
mare va oposar-s'bi. Aquests senyors ens farien un monestir nou. i jo el vull ben vell. Klla,
personalment, (firig! la restauració dc la part externa. Jo vaig fer la distribució interior.
I.'església, com veieu, està del tot enllestida. E l senyor Cardenal té a les seves mans el dia
i l'hora de bcneir-Ia".'
Ens acomiadàrem... l)on Eduard volgué aconiixinyar-uos una estona. A Ics nostres protestes per a impedir-ho, contestà amb un somriure, en ell no massa habitual: "És que a
tal indret de la baixada hi tinc un cirerer. No fos cas que em deixéssiu sense cireres". Tots
li riguérem l'acudit, i, després d'una curta davallada, estrenyiem, satisfets, aquella mà,
càlida i generosa, del senyor d'Escornalbou.".—F.

Aquest número ha passat per la censura governativa

