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PRETEXT
cm

desesperava

a

l'ensems. Havia vist

noves, milers de rostres d'homes.

orejat, bategant i lluminós de
conte de fades, El Prtricep fallar, gronxa
Georges Duhamel la fatiga de les nostres hores
Sota

un

títol

estérils de l'análisi.

Quin degotall guardava el pou eixut deis
nostres cors clivellats, que encara hi fresquegen
éls mots del poeta i encara hi lluen les imatges
eternes?
O és només una illusió de la set?
Vett's aquí, obrint, sense recerca prévia, el
llibre:
«El cheik admira els francesos. Si li demano
la invenció que més el meravella de totes les
nostres invencions, ell respon sense pensar-s'hi:
—El teléfon.
—I perqué?
—Perque parla totes les liengties.»
«--Tu qui viatges sernpre, diu Zarah la peti
ta serventa, arribat al pais del qual sou filia.
—On és.
—Allá baix.
—Com s'anomena.
—S'anomena el meu paYs. Ves-hi i visita la
meya ávia, la qual et donará tnantega.

cares

M'havia pas

sejat entremig de les colles, admirat els mari
ners, observat els artesans. No comprenia Ilur
Ilengua. No podia compartir llar joia; Ilurs ria
lies, adés em distreien, adés m'exasperaven.
Llur música encisava els rneus somnis i marti
ritza-v'a les nieves orelles. Llur min.estra m'ins

piraya horror i curiositat. Llur vestit, cm sem
blava graciós i absurde; llur aspecte bárbar.
M'havia perdut. Anava a l'atzar, refent les

pa.sses i els rneus comentaris i embu
liant-me el cami. Es feia foso.
Aleshores vegí arredocat a un mur, un horne
qui plorava darrera el seu colze plegat.
Piorava com tothom. Els sanglots 11 sorolla
ven les espatIles.i per tal d'aguantar-1osmiilor
gemegava, al! profundament i sordament.
Esguardant aquest borne, he retrobat el meu
camf. Tot m'era familiar, fins l'empedrat del ca
rrer, fins l'alé deis rierols. Unes passes més 1
seré a casa.
Viatge! Desig de canviar de Iloc dins l'espai
dios el temps! Esser més jove, ésser més vell,
ésser més enllá, ésser arreu. Passió de fugir.
Orgull de retrobar-se. Esser jo mateix amb sor
—On la trobaré?
presa. Mesura curulla del viatge. Esser un al
—A casa seva. Tothom la coneix.
tre! Emmatlievar les raons de viure a la seduc
—Digas-me el seu nona.
tora fantasma de la rnort.
Plens de la imatge d'aquest home qui plorava
—Ja et dic que tothom la coneix.»
zSote els tarongers de Nebeul ens hem bara
com tothom 1 desitjosos que el seu record ene
llat. Tu afirmaves que les taronges son illumi
fiad trobadfs sempre, i més si el perdiera, el
nades per dins. jo començo de creure que te
.nostre camí d'homes, ens arriba el Ilibre de
nles raó.»
poemes de Josep Maria de Sagarra Canpotzs
«...Tornant, a mitja nit, dios la estepa hem de lotes les hores.
vist els Ilums d'una ciutat inconeguda: no era
La societat deis bornes s'acorda millor a l'ho
sinó un remat de cabres els ulls meravellats de ra de la joia. Ens apleguem per riure en com
les quals reilexaven la litfissor deis nostres
panyla. Ens allunyem i estera tristos. ?Perqu'é
fars.»
ens fa tanta por la presénela deis bornes que
«Un dia t'he mostrat, de iluny, el més es
ploren com tothom?
deis
ocells.
Anava
a
volar...
trany
Recordes
En Sagarra sembla que vulgui deixar-nos ca
aquell camell carregat, com d'un plomatge, de mí de les soledats doloroses de les ánirnes ma
palmes?»
dures peró tanmateix la dalla és tan fácil 1 la
Veu's aquí, encara, cap al final: «M'havia per
companyia de les Colles platxerioses tan temp
dut. Havia vagabundejat llargarnent dins una
tadora que el fa tornar sempre. Moviment repe
ciutat llunática l'atzar de la qual m'encisava I
tit, movime-nt banalitzat; .pero, !quina Ilum d'or
9

meves

Inalterable i quina puresa de so d'espai net quan
el poeta endevina l'indret on trobaria l'horne
qui plora i potser ell mateix seria aquest home!
La literatura deis joves, ofereix aquesta dua
litat arreu del mon.
Ara rnateix en l'estudi de Fierre Dominique:
Quatre hommes entre vingt trobern aquesta di
visa de Paul Morand: On est dans la vie pour
jouer i de seguida aquesta altra de P. Drieu La
Roc'nelle: Pas de repos a travers l'etertzité.
1 en el- Manifeste du Surrealisme d'André
Breton (contradit a l'endemá per l'Instantanis
me de Francis Picabia) és dernanada una mi
queta de meravella que fecutzdi les obres itzfe
riors les quals participen de l'anécdota.
L'anécdota d'En Sagarra és el contentament
de la colla riallera. La meravella que el poeta
cerca és el plor deis hornes i el seu plor.
Som un xic lluny de totes les hores perqué
el poeta no acaba de trobar la seva hora, la
Tnés dificil de totes peró també la més genero
sa; la més esquerpa peró tarnbé la rnés íntima;
la més sola peró també la més ritmada sota el
respir de Déu.
De totes• les ltres hores, En Sagarra en cop
sa preferentrnent la natura. 1 la natura se li tor
nará monotonia. Ja ho digué Lucreci (el nom no
pot ésser sospitás): Eadem sunt omnia sera
per.
Enuig de la dispersiá de les illusjons sc-n
suals; cansament de la facilitat sobirana de les
més altes dots que ens sembla vorejar l'alexan

drinisme devegades si fás possible que l'hora
deis diletants s'anticipés a l'hora de la plenitud.
L'home de benestança mal cenyida de tant
folgada, (aix.1 César anecdótic), no és massa fi
del a la pura et incorrupta consuetudo del seu
estil (aixf César escriptor). La remor de darre
ra la clavellina deixa sense voluntat de triar el
crit del poeta quan demana:
No sents, cor rneu, quin plorCz i quin canM?
1 En Sagarra s'acontenta de passar cantant
rnenyspreant la gran victória el secret de la
qual Ii dina el gran silend de la nit si de veres
reposés en la baltna fosca del seu pit.
L'home qui plora és dins la nit que millor el
trobarem. Peró no tot sán plors dins la nit. Ni
ha també la joia pura. 1 més endins encara
aquella armonia del dol i de la joia que és el
pensarnent. Quins pensaments, quins pen
sanzents, Francisca!, digué una vegada En
Sagarra i clesprés cornentava que no havia
dit res..
1 nosaltres gosem contradir-lo afirmant-li que
aleshores la seva soledat del cor, mirada des
perta obirá la totalitat de les hores per tal com
és sa.but que els pensarnents del poeta son el
seu calendari i que, pié de pensa.ment, de cara
al paisatge, de cara al mudament de totes les
hores, el poeta, a força d'expansió —(d'Emer
son a Nietzche es substantivitzen a.quests con
ceptes)—estimará la forma i el lírnit 1 cada ho
me li será tots
els bornes i sota. la máscara
dels hornes cornpendrá tot l'univers.
•

J. M. LópEz-Picó

Aquest

número
ha wassat per la
censura

militar
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A LA FONT DE LES IDEES
Prosseguint, doncs, el muntatge del Siste
parlat ja de les imatges, avui cal

má,

drá parlar de les idees.

na

Espanta i revolta, veritablement, la actual
subversió de valors intel-lectuals a Catalunya.
Constructors com sórn d'una tradició, prirnitius
conscients, successors de primitius incons
cients, simples dibuixants de plánols més que
no pas arquitectes de les nostres disciplines
literáries, cadascú de nosaltres porta a coll el
carreu que li ha tocat en
sort, arnb la mateixa
tranquil-litat i el mateix aplom amb que un rei
portarla sa corona. Ningú no dóna ordres ni
cal. El desordre general no és rnés que la con
seqüéncia de l'aplec de l'ordre propi de ca
dascú amb el deis altres, tant si 'liguen com si
Hornes de criteris estétics opo sats i de
no.
conviccions étiques dissembla.nts, s'ajunten, de
grat o per força, en eis rnateixos diaris o re
vistes, en un assaig de convivéncia difícil
d'aconseguir. Fins quan durará? Tota la con
fusió actual i ádhuc les lleus afinitats que unei
xen ja petits aplecs deis nostres escriptors, no
és altra cosa que la romanalla en liquidació deis
grans debats floralista i noucentista. Cal que
ens fixem ben bé en aixo, i que no ho oblidem.
Ens han precedit dos grans moviments intel
lectuals, que ens han donat la força el primer
la destresa el segon. Toca a nosaltres, ara, tre
bailar amb la má dreta i defensar-nos amb la
esquerra. Si volem donar a la poesia catalana
aquel' toc de grácia que 11 manca, 1 que és el
passaport d'eternitat que en un moment diví de
Ilur existéncia fa definitives les grans literatu
res del món, aquell coixí on els escriptors futura
poden deixar-se caure i reposar després de to
tes les aventures ideológiques, cal que no ens
entretinguem massa amb enterniments pels ho
mes i les obres anteriors a nosaltres, ni amb
minces qüestions de vanitat o d'amor propi fe
t'IZO

M.TY

Int-ressa la
lut de la poesia catalana; no interessa el nom ni
la glbria ni la vida de cap de nosaltres. En la
fúria del combat podrem ferir-nos nosaltres ma
teixos; peró sernpre tindrem una ilei moral pro u
nwra,--am=22.,Ri
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ens permeti estrenye'ns novament la
oblidar, i començar de nou. Per la perso

forta que

ma, i havent

i

deis artistes, tota mena de respectes; per
l'obra deis artistes, cap.
Un deis aspectes d'aquell desordre influeix,
amb certa grácia, la crítica. Fa pocs anys, la
crítica catalana semblava una escola de ball:
salt, giravoit, pas i reveréncia. De tant en tant
una veu:—Cal garbellar,
cal castigar; convé
crítica, malta crítica! Escrivim massa i critiquem
pocl—I ara, arnb una constáncia que enamora,
davant la déria crítica que se'ns emporta, sur
ten veus dient:—Critiquem massa i escrivim
poc! Sorn masses a comentar i pocs a treballar!
Menys crítics i més creadors!—Peró jo dic: Per
ventura la crítica no és creació? 1 no cal, per
ventura, cornençar criticant i acabar escrivint?
Tot el mal de la nostra literatura no estará en
haver éscrit 1 escriure sense criticar abans? Si
el noranta per cent deis poetes catalans comen
cessin criticant-se ells mateixos deixa.rien d'es
criure, amb la qual cosa evitarien que els criti
quessin els altres. La crítica és la flor i l'obra
perfecta el fruit. Escriure després de criticar és
anar a la font de l'art; escriure sense criticar
és quedar-se a beure al xaragall. Tara racial
deis catalans, aquesta; l'heme que persa i que
escriu el que pensa no ha de restar mai a mig
camí; cal que vagi sempre a la font de les
idees. Heu's aquí el basamemt d'aquest articie.
La lluita actual es planteja així: poetes res
ponsables contra poetes inconscients. Raó con
tra intuició. jerarquia contra anarquia. Si pre
nem

qualsevol d'aquests escriptors espontanis

que tant abunden (encara, Déu meu, encara!) a
Catalunya, i 11 demranem que cosa és un poeta,
és gairebé segur que us respondrá angelical
ment:—Un borne que escriu versos!-1 no; jo
cree que un poeta potser és, en principl, preci
sament un borne que no escriu versos; simple
rnent: un hornenEls versos, si Déu vol, ja els
escriurá més tard. Prenem, doncs, l'home; en
carern-lo amb la vida, com Edip amb l'esfinx; si
s'entrega, tindrem un principi d'escola; si es re
treu, un altre. De la vida exterior en treurá les
imatges; de la vida interior, les idees. Idees son

imatges son estátues en la !nana
del palau deis versos; les idees l'aguanten
1 les imatges el decoren. Quan haurem encarat
l'home amb la vida, caldrá tapar-li els ulls i en
carar-lo amb• ell mateix. L'home amb la seva
ánima, tot sol. Es l'horne que parla davant Déu
que calla. Es el moment de la poesia pura; i l'o
bra única i eterna i perfecta d'aquest moment
diví, és aquell model de literatura que está per
damunt de totes les literatures, el rnodel modé
lic de la poesia: Els Salms de David. Ara bé;
n'orne sol, encarat amb ell mateix, i dient-nos
el que pensa, tal com ho pensa, esculpint la te
nebra i la claror del seu Esperit amb el cisell
del fons 1 el martell de la forma, té de resoldre
un enigma; si el resol, és un poeta complet; si
no el resol, un poeta parcial. En el primer cas
és un poeta que beu a la font de les idees; en
el segon, s'atura al xarazall. Heu's aquí l'entre
forc que fa errar de carní la inajoria de poetes
catalans, ádhuc els nostres més grans poe-tes;
un Verdaguer, un Maragall, un Costa Liobera,
un Guimerá,
tenen mornents de gran poeta,
niornents en que beuen l'aigua a la mateixa deu
de les idees, i són aquelis moments en que els
seus versos s'esgarrifen amb un tremolor sa
gra.t d'humanitat i de divinitat, que s'encornana
ens fa ésser, per un instant, tan alts com ells;
peró al costat, veiern les caigudes, els versos
de replé, les idees de manileu, l'aigua poética
beguda al xaragall; és que en lloc d'anar a la
font eterna s'han aturat a la cadolla. própia. Hi
ha llores, en la vida de les literatures, en que
un estol deis seus poetes es troba al peu de la
font de les idees, i és el rnoment més alt de
d'aquell poble. La majoria de pobles del
món, coneixen aquestes hores i en frueixen per
sempre el record; Ca.talunya no l'ha tocat enca
ra. Mentre no el toqui, serem uns primitius;
quan el toqui, serena uns clássics. Per nosaltres,
1 pels que vindran. Mes, sí! l'enigma, qui sabrá
resoldre'l? Sigui qui sigui, nosaltres hem de fu
gir sempre deis replans i de l'herba blana, deis
xaragalls i de l'algua mansa; i caminar munta
nya amunt a la recerca de la font primera. 1 en
l'acte de la creació, el poeta se,nt dintre seu,
sense veure'n el doll, peró escoltant-ne la can
çó, la gran corrent de l'aigua remeiera; i en
abeurar-hi l'Esperit, en un segon de mirada i
de gran claror, veu l'enigma que es resol per si
colurnnes i

mateix; peró fuig i

no

torna. Cadascú de nosal

tres n'ha entrevist la solució definitiva en l'ins
tant de compondre. Peró en provar de fixar-lo

definir-lo les paraules fugen i el sentit s'esquit
11a. Jo diré la meya manera de resoldre'l, com
qui porta un Ilurn encés al damunt de l'altar del
Sistema.
Les idees, en la poesia en vers, fan, en Pac
te de la creació del poema, corn els quatre bra
ços d'una creu d'estrelles, centrats per un cér
col de Huna, que és el sisé sentit. D'idea a idea,
com d'estrella a estrella, el poeta especula i su
ma i resta, en una dionisfaca furor pitagoritza
dora. 1 el procés de la composició del poema
va assenyalat i ordenat pels noms mateixos d'a
quells quatre braços de Ilum: Raó poética,' ex
pressió poética; raó retórica, expressió retórica.
Qu_an el poeta sent, per símptomes múlti
ples, que l'obra va a crear-se, la intuició i la re
flexió, l'encaix exacte del món intern 1 el món
extern, la allianc,:a justa del fons 1 la forma, l'e
quilibri de les imatges i les idees, no s'ha pro
du'it encara; damunt l'escut d'armes de la
seva ánima no hi ha distintiu; és el mornent
que, les idees s'encene,n pel xoc de la
en
sensibilitat i l'intellecte; és el mornent més
compromés de la creació; un ileu desviament de
les irnatges, i el poema sortirá esguerrat i des
proporcionat; és l'instant en que es teixeixen
e-is fils de llum de les idees amb el foc de les
imatges 1 el flam de les metáfores, mentre la
Ileu furnexa blanca de la emoció munta suau
rnent i fa piara: els ulls del poe.la,-és el mornent
caótic de la creació, l'hora del zig-zagueig i de
les oscillacions nervioses deis sentits, 1 del tu
multe i l'aiguabarreig deis pensaments, com en
un terratrémol que sotraquegés totes les ciutats
illusóries del cor i del cervell; és l'instant de
produir-se la primera matéria poetitzable, que
haurá d'ésser polida totseguit; en els poetes
clássics, és el moment del máxim equilibri; en
els romántics, el del máxim desequilibri. Es
Pacte de la raó poética.
Peró una volta aconseguit el fang cal donar
li forma; posades en moviment totes les forces
del cos i de l'ánima, caldrá canalitzar-les, bui
dar-les en .dipósits perqué no s'escampin i es
perdin; 1 el poeta té les cines dels sentiments
les sensacions, de les escoles 1 els sistemes, de
la experiéncia adquirida en l'estudi 1 en el viu
-

.
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re, i tot aixó Ti servirá per domesticar les forces

tumultuoses, com aquel' qui llença un xarxat de
corda i plom al darnunt d'un senglar ferit, alló
que el poeta ha sentit tan desfermadament din
tre seu, cal que ho escampi perqué ho sentin
els altres; és com la dona casolana que pren la
teja de la llar per encendre el canalobre; és el
moment de prendre amb les mans la gran ven
tada lírica que li agitava els dintres. Es l'a.cte
de la expressió poética.
Vora el poeta, quan crea, i ajudant-lo, hi ha
els altres poetes 1 els prosistes, tots els autors
companys seus en el dolor i la joia de crear; i
cadascú lí porta -la paraula i el consol i el con
sell propi; i entre tots fan com una doble ren
glera de fantasmes daurats que Ti aclareixen la
cambra amb Ilur propi cos; cada obra, cada lli
bre, es la cruYlla d'un laberinte on no és permés
perdre's ni dubtar, cal tornar concret, traduir en
paraula viva o en paraula morta, en paraula je
rárquica, tot el raig de claror que et floreix a
les Mans i et degota deis dits; 1 escullir amb en
cert únic, i sense perdre temps, la forma i el
fons que més convingui al grau d'escalfor de la
matéria poetitzada; és l'hora de l'artifex, de l'o
brer que coneix l'ofici, del poeta que té una
técnica i se la fa valdre; cal escullir d'un sol cop
d'ull el léxic, el color i el matís, el so 1 el per
fum, l'ombra i la. penombra que convinguin a
les idees i les imatges que es reireden; i saber
ne explicar els motius a qui els demani. Es l'ac
te de la raó retórica.
Peró una volta aconseguit aixó, tot el soroll
de la fosa del poema s'apaga i mor; les parau
les, ben encaixades dintre del vers, s'asserenen
s'adormen; tranquilla.ment, el poeta va mi
rant-les, rectifica les positures, desplega el bras
dé l'una, gira una mica la testa de l'altra o re
dreça el cos caigut i abriga els peus de la de
rnés enilá, un poema Ilest fa l'efecte de la cam
bra deis fills quan el pare els guaita des de la

porta,

a

mitja nit,

mentre la mare

gombolda

la mamada. Cada paraula és al seu lloc, com
cada imatge, cada idea. 1 el poeta és recrea
contemplant.l'obra ben feta. Es l'acte de la ex
pressió retórica.
El.poema está Ilest; peró després de crear-lo
resta l'adoloriment del part. Aquell poema es
un fi, pero també es un rnedi. De poema en
poema creix l'obra, peró tarnbé el desig de
6

perfecció. 1 el poeta que ha començat a escriu
re penjat del bras d'un altre poeta anirá fent
noves coneixences, i un poeta n'hi portará un
altre, i un grup de poetes el fará caminar cap a
un altre, i deis grups a les escoles, i aquesta
és la embriaguesa deis festivals del pensa
ment. Aquest no parar mai, aquest plantejar
problemes, i resoldre'ls o no resoldrels només
pel gust de plantejar-los, aquest beure un glop
de poesia en cada xaragall per anar remuntant
la corrent de mica zen mica, fins poguer beure
l'aigua fresca al mateix doll original, a la font
de les idees. Quin poeta que sigui veritable
ment poeta podria dir mai, en poesia:—Aquí
m'aturo i d'aqui no passo?—I després deis poe
tes i els grups i les tendéncies i les escoles,
venen les nacions, cada una amb una raó i una
expressió poética própia, i de cap altre poble
més. Quin escriptor podrá tancar-se al seu po
ble o al d'eleccíó, i negar-se a conéixer l'obra
deis altres? I després de les nacions, les edats;
que la poesia pura, la poesia eterna, és igual
ara com al principi del món; que no hi ha poe
tes o poetesses d'aquest o d'aquel' poble, sinó
bornes i dones que pensen i senten i parlen
igual a tot el món, quan han anat a beure la
poesia a la iont de les idees en lloc de deturar
se als xaragalls. D'Esqui' al Dant hi ha un
abim de cossos i d'ánimes impossible de fran
quejar, pero de l'un a l'altre d'aquells grans
poetes hi ha una cadena de paráboles que els
agermana en Esperit; 1 de Sófocles a Goethe,
una altra. 1 quan la nit deis dos primers i la
Ilum deis dos darrers s'uneixen en un sol home,
apareix Shakespeare, no hi veiem més que la
confluéncia natural de dugues manares poéti
ques. Perqué? Perqué com a grans poetes
que eren havien begut tots ells, l'un amb
un case guerrer, l'altre arnb un got d'argila,
l'altre amb un cálzer de cristall, l'altre amb
una copa d'or, l'aigua pura de la poesia a
la font de les idees. No s'acaba mai, la fel
na deis
poetes. Es un treball de purificació
constant i d'elevació ininterrompuda. A ca
da nova lectura, a cada nova coneixença, en
art, cal cercar la toril, i endevinar els camina
que han servit a l'autor per arribar-hl. Com en
un joc de ressons, les idees s'uniran a les idees,
i no hi haurá pel poeta que així es disciplina
cap recó enfosquit ni cap pensament amagat en

raó i la expressió retórica i poética deis ho
mes i les dones que han fet avancar l'art abans
d'ell. No fará com aquests escriptors, tan abun
dants a Catalian-ya, que escriuen molt en vers
peró no fan avancar ni un pas la poesia. Són
els eterns repetidors, els que fan el que veuen
ter, els bromerots del rusc de la poética. Es
criurá un poema, escriurá una sola ratlia de
poema, i en aixó sol ja será eh l sol, i ningú
més. Si aquella ratIla es perdés sense el seu
nom, temps a venir hom podria saber-ne l'au
tor només pel so i per la claror originals, que
serien seves i de ningú més. Perqué hauria be
gut, directarnent, a la font de les idees. 1 el
tracte, sempre avancant, amb cada horne i
cada dona, i arrib l'obra d'ells i d'elles, acabará
per formar dintre del seu Esperit una font de
a

doble doll la veu de la qual no será ja la deis
bornes i les dones, sino la de l'Honre i la Dona.
Tots els hornes en un, totes les dones en una,
heu's-aquí el somni daurat del veritable poeta.
Fer-se l'Horne I la Dona, arnb l'experiéncia de
tots els hornes i les dones coneguts en la vida
i en els llibres, heu's aquí una tasca divina.
Crear-se l'Adam i l'Eva ideals, fent al poeta
igual a Déu. 1 quan siguin creats, unir-los; 1
aconseguir-ne el fill, que será l'obra perfecta,
l'Euforió espiritual, infinitament mes bell i no
ble i radiant que el fruit del Hit de Faust i
Peró ara m'adono que tot proposant-nos arri
bar a la forit de les idees havem arribat pura
i simplement, peró lógica i naturalment, a la
font de la vida.
A. ESCLASANS

KANT

1 LA

CULTURA CATALANA

(REFLEXIONS DE CENTENAR')
L'illustre director d'aquesta revista rn'ha de
manat suara unes notes en memória de Kant.
Peró en un lloable aíany de justa concreció em
va precisar el terna, manifestant-rne el seu de
sig que parlés de la iniluéncia kantiana en la
evolució cultural de la riostra terra.
La perplexitat del primer moment.es va con
vertir al cap d'una detinguda reflexió en decisió
definitiva: resolts a parlar de Kant 1 de cultura
catalana hem 'arribat a una conclusió negativa:
la influéncia de Kant sobre el nostre desenrot
llament ideológic és, en realitat gairebé
Kant no ha penetrat amb profunditat en els nos
tres medis intellectuals.
La impcirtáncia d'aquesta constatació és de
conseqiiéncies incalculables. La irradiació kan
tiana en el segle XIX és enorme. Tots els ám
bits de la cultura europea estan amarats del seu
esperit: ciéncia, moral, política, religió, s'estre
rneixen al seu contacte. El segle XIX és tot ehl
kantiá o antikantiá, que és una altra manera
d'ésser kantiá.—Aixi com el pensament modern
prekantiá gira entorn de les idees de Descartes
—constitueixen amb tot rigor dos segles carte
sians—tota la meditació europea vuitcentista

volta entorn del pensarnent de Kant. Els ternes
essencials són donats per ell. Kant exerceix
una veritable fascinació sobre la cultura que im
mediatament hem heretat. Ara be: si la cultura
europea en el segle passat és en una o altra
forma kantiana, un poble que, corn el nostre,
ha viscut allunyat d'aquest pensament, ha vis
cut tranquillarrient al rnarge d'Europa.
No val a parlar de figures catalanes distingi
des que han conegut—directa o indirectament
fins comentat discutit les idees de Kant. Els
nornS erninents de Balmes i de Llorens ens ve
nen involuntáriament a- la memória, peró cal ter
notar, en primer lloc, que ambdós restaren sen
se influéncia en la nostra terra, solitaris allu
nyats del seu contorn i que quan el primer va
decidir-se a exercir una influéncia real, va dei
xar Kant a la seva biblioteca i intervingUé acti
vament en el problema de la successió del tron
,

d'Espanya. (1)
No cal dir que si
(1)

en

hagués caigut

pensament

convencuts que si la genial figura
medí més Dropici hauria pogut ini

Cal advertir que estem

de Balmes

l'ordre del

en un

ciar amb mes intensitat filosófica tal volta—a la nostra

moviment que contra Kant—és a dir
tar a Louvain el cardenal M.ercier.

terra,

el

al voltant de Kant—va susci
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pur la influéncia és gairebé nulla molt més ho
será encara en les esferes derivades de la lite
ratura, la rnoralitat, el dret.... El rornanticisme
catalá és un moviment reflexe sense un contra
punt ideológic que li dongui consisténcia i fon
des arrels... Maragall és tot el contrari de l'es
perit idealista kantiá -fina arnb Goethe les
seves afinitats són molt més perifériques del
que a primera vista podria sern.blar.—
Les causes d'aquest aYliament que ens ha man
tingut fina ara tan radicalrnent separata de l'am
bient cultural «Europa són probablement rnolt
complexes. En el que segueix tractarem de po
sar-ne de relleu una de les rnés fonamentals.
Per a conseguir-ho caldrá insistir sobre alguna
temes centrals de la cultura moderna concretats
«una manera eminentissima en el sistema de
Kant.
En iniciar-se els temps moderna amb, el

res

dir: les construccions rnaternátiques
universals i necessáries per?) en definitiva
idees, construccions ideológiques, crea

nyés? Es
son

son

a

cions del nostre esperit. Quina certesa poclem
tenir de la seva existéncia real? Qui ens respon
de la correspondéncia objectiva d'aquesta crea
ció espiritual? És el problema fonamental de to
ta la filosofia moderna.
Coneguda és la solució cartesiana: demos
trada la existéncia de, Déu per l'argument onto
lógic, Déu salva la física i el món que represen
ta. Kant accepta el problema cartesiá i en fa
l'objecte central de les seves meditacions. Perb

rebutja la solució. El problema es replenteja
amb tot rigor. Corn és possible partint de la
consciénnia construir un objecte independent?
en

Kant comença la seva rneditació amb una sé
rie de distincions estrictarnent técnignes, cone
gudes de tothorn: Kant distingeix amb tot rigor
judicis analftics—explicatius—i judicis sinte

plandor renaiXentista es verifica un descobri
ment de i.mportáncia formidable. Els hornea del
Renaixement, plena de fantasies pitagóriques i
platenioues es proposen demostrar que les co
ses sótz números.1 én efecte, darrera d'un tre
ball metódic, estricte, minuciós, l'experiéncia

tics—arriplificatius—judicis a priori—universals
i necessaris—i judicis a posteriori—particulars
i contingents.—Els primera constitueixen un
mán ideal, els segons un rnón real: els primera
ens donen necessitat perb no realitat sén les
idees rnatemátiques de Descartes;—els segons

els demostra que les
meros, és a dir, que

ens

coses en

veritat

son

nú

regeixen per ileis nu
mériques, riguroses, maternátiques... Iniciada
per Vinci, Copérnic, Kepler, Galileu, la -física
matemática arriba al seu estat perfecte amb >els
es

desenrotilaments de Newton.
La nova ciéncia oposa al mon sensual de les
a-Dar-Vendes un món ideal de realitats. El que
sembla no é.s. En realitat les coses sán les
construccions geométriaues de Kepler, Galileu,
Newton... La sensualitat es simple apariencia.
La realitat és numérica, matemática, racional,
ideal... Amb la nova física neix el nou idealls
me... Aixf corn els objectes aparents són im
precisos, inconexes, subjectius, contingents, el
món construYt per la física matemática és pre
cis, objectiu, universal i necessari. Els objectes
.matemátics sán eterna 1 eternament immóbils
se'ns imposen amb absoluta necessitat.
Peró la nava ciéncia planteja immediatarnent
un greu problema. Descartes el percep amb to
ta precisió i el posa en la seva elegant metáfo
ra del Imalin génie». I si hi hagués un €malin
génie2,, un déu pie de perfidia que ens enga
8

donen

una

apariencia de realitat pero són

insegura i incerts—són el coneixement vulgar,
la cera que s'esva.eix de Descartes. Les sen
sacions son ,‘reals» peró subjectives, confin
gents Les idees són objectives és a dir univer
sals 1 necessáries perb són creacions de l'espe
rit. Cona trobar un rnán ideal i real—necessari 1
existent? Necessitern judicis sintética i a priori.
La física els necessita peina la seva possibilitat.
Com són possibles?
En altres termes: corn és posible el progrés
de la ciéncia? De fet la ci?.',ncia avença. per Sín
tesis successives. La matemática, la física i la
metafísica s'apolen en judicis sintkics. Peró el
coneixement científic és vertader, exacte,- uni
versal necessari... Com és possible sent així
que sigui al mateix ternps sintétic? Caldrá que
hi hagi proposicions universals i necessáries
sintétiques. De fet és en efecte- així. Quin és el
ionament de la seva possibilitat?
La física matemática portada a la seva per
fecció per Newton té la pretensió de valer per a
les coses reals i no d'una manera aproximada
sinó «una faisó matemática i exacta. La -física

té la pretensió de parlar de les coses reals
abans de que e-xisteixin. La astronomía prediu
la posició deis astres arnb extraordinária antici
pació. El cas de Leverrier és en aquest sentit
exemplar. Com és posible que la ciéncia actual
prévia a la realitat dicti Ileis a la realitat?
En la experiéncia trobern una font de sínte.si.
Peró és a posteriori. Tenim clues fonts, dos tí
tols de coneixement; el principi d'identitat per a
els judicis analítics; la experiéncia per a els ju
dicís a posteriori. Peró i els !lidieis sintétics
priori? De la, solució d'aquest problema en de
pen el valor de tota ciéncia car els judicis sin
tétics a priori esta.n a la base de tota ciéncia.
Una vegada més: con-1 és posible el coneixe
ment a priori de realitats? Com són possibles
els

judicis sintétics

a

priori?

Tal és el problema fonamental de la filosofia
moderna plantejat en termes kantians. Al seu
voltant es desenrotlla tot el sistema illosófic de
Kant. Des de el punt de vista psicológic és el
problema de la relació de l'ánirna i el cos.
Aquest, com tots els problemes fonarnentals de
la metafísica, es construeixen dones al dors
de la física matemática. La /moya scienza orien
ta tots els perfils de la nova cultura.
--

Ara bé: la íntima depencléncia mi:qua ,de la
filosofía i la ciencia no es un fet episódic pro
dull per l'enlluernament de la física matemá
tica sobre els hereters del Renaixernent. Al.x.6
implicaría que Descartes íos al mateix temps
que un gran filósoi, un gran maternItic i un
gran físic, que Le.ibniz tos un deis grans pro
pulsors .-de la ciencia matemática amb la inven
ció del cálcul infinitesimal, que Kant tos profe's
sor de física... Peró en realitat l'abast d'aques
ta constatad() és enormement rriés arnple. Tota
filosofia es construeix en conexió i en contacte
amb una ciéncia i el seu progrés corre paralle
lainent amb el progrés cientific general. La filo
sofia grega está tota amara.da de geometría
la gran creació científica del geni grec—de la
rnateixa manera que la moderna está plena de
física matemática—la gran creació de l'esperit
modem. 1 si en el moment actual assistim a una
aguda crisi -del pensament kantiá I es senten a
tot arreu veus que prediquen una superació, es
en gran part mercés a una nova i profunda
crisi de l'esperit científic. La matemática pel

camí d'un análisi subtilíssim

ens

ha

posat

en

front de perspectives insospitades enormement
distants de tot el que s'hauria pogut imaginar,
la física corpuscular, el descobrirnent experi
mental d'estructures intra-atbmiques, el deseo
brirnent precfs deis fenómens de radiació arnb
la reducció de radiació i matéria a un Únic ele
rnent energértic, la aplicació de la nova mate
mática a la nova física—teoría de la relativi
tat p. ex.—....han fet insuficiente i definitiva
ment mútila ele clássics esquernes de la física
clássica. Res d'estrany que la filosofía cons
truYda al damunt d'ella experirnenti una séria
embranzida.
Pero no es aixó sol: presenciem adernés la
constitució de ciéncies noves perdudes fins ara
en les vacillacions i els tanteigs. La biología
está actualment en un període constituient no
molt divers del que passá la física en eis terrips
renaixentistes. ja de llarg temps constitueix un
tema de preocupació filosófica i les idees kan
tienes soireixen per la seva infl&t-ncia impor
tantíssimes correccions, peró avui. exigeixen ja
una total revisió de la ideología tradicional. La
psicologia més jove encara anuncia nous i pro
fundissims capgiraments. Les ciéncies de la
cultura, les ciéncies históriques en el sentit més
a_mple de la paraula fan sentir la seva veu hete
rodoxa... L'edifici renaixentista portat a la
seva mes alta perfecció per obra de Kant s'es
querda per tots costats.
La filosofía i la ciencia neixen juntes a les
costes radiants de la jónia i des de aleshores
no es tornen a separar.
I les époques de má
xima convivéncia són per arnbdues les épo
ques de máxima gloria. L'esperit especulatiu
que les crea és el producte grec més genuí del
geni grec 1 constitueix la característica més
preuada de la cultura europea, moderna here
tera directa de- la ,cultura hellénica. A Grécia
neix la especulació pura, la pura filosofía desin
teressada, J'espera racionalista insaciable de
claretat...
Des de aleshores s'ha fet impossible anome
nar filosofia a un Sistema d'acudits. Quan con
tra el sentit corral i per damunt d'ell neix la
ciéncia, la filosofia deixa d'ésser un comentani
mes o rnenys enginyós 1 paradóxic a les dona
des del saber vulgar. Cal que la filosofia es
vagi construint al damunt del pensament Inés
9
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•

selecte i el coneixement rnés pie d'excelléncies
és en cada moment el que ens dóna la ciéncia.

Ara

es

talunya

cornpendrá perfectament perque Ca

ha rebut cap influéncia de Kant com
no ha rebut gairebé cap altre influéncia filosó
fica, perqué ha prevalescut aquí la vaga diva
gació fantástica i anecdótica sobre el rigor de
una veritable filosofía, perqué els bornes que
per acás parlen ad de coses més o menys filo
sófiques donen sempre una lamentable impres
sió d'aficionats o de simples causeurs. La
filosofia aquí s'ofega peroué li manca la atmos
fera respirable que sois un ample desenrotlla
ment científic Ii pot donar. 1 es que, és trist
dir-ho, peró cal confessar amb tota sinceritat
que Catalunya ha permanescut al marge de la
venerable i gloriosa tradició hellénica. Mentres
altres la prosseguien amb perseveráncia i ferma
voluntat nosaltres ens hem entretingut jugant
als grecs i fent cabrioles mes b menys medi
terránies pero totalment estérils.
Si volem continuar parla-nt del nostre esperit
nzediterrani caldrá_ d'una vegada que deixem
de mirar cap a Grécia i ens referim amb més
ju_stesa a l'esperit fenict o si es vol a l'esperit
rorná... Sois així s'explicará la constant i mai
acabada aversió del nostre poble per tot el que
signifiqui investigació científica, metódica i ri
gurosa, la rialleta burleta i la plebeia rialla
insultant... Es comprén perfectament que en
Dobles sobressaturats de filosofía i de ciéncia
sorgeixi l'esperit delicat que' posi de relleu arnb

10

no

finura irónica els caires febles d'aquestes altís
simes activitats. Sois en un poble d'esperit
fenici es comprensible que quan encara es ca
reix en ciéncia de lo més elemental, hornes
grollers i plens de trista inconsciéncia es dedi
quin amb tanta freqüéncia a tirar carn a la
fera adulant els més baixos instints per donar
se el gust de fer una pirueta literária o una pa
radoxa de mal
zimm

gust.
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Volem
creure que la realitat que acabem de posar de
relleu obeeix a causes perifériques i per tant
accidentals. Ni ha en efecte en el moment pre
sent una ampla floració científica: una escola
ja illustre de biblegs, matemátics I físics distin
EMIZ.

WE:ML.-12.==

gits, historiadors, prehistoriadors, filólegs....
qui sab si en conexió amb ells i retiradíssimes,
com correspon, les possibilitats d'un próxim
floreixement filosófic... Peró tot és fins ara
delicadíssima planta d'invernacle que necessita
totes 'les atencions i les rnés acurades

Que els poderosos més fins d'aquestes terres
copsin la importáncia incalculable—superior a
qualsevol altra—que pot tenir en el futur la
vida robusta d'aquests tendres brots!
joAouím. XIRÁU PALAU
29-11-24.

POESIA CATALANA
SOMNI EN L'ILLA

L'illa

El somni aquesta nit m'alleugeria
del cos i em dula per un blau camí.
Nú.vols i boires en la llunyania
no em

sencera

el somni

volia aturar.
El caient gronxadís de les palmeres
me blegava l'arc viu deis pensaments.
Com a xais, les °nades rnés Ilunyeres
s'atansaven llisquents.
La frescor de les fonts anguilejava
com si un ventet de mar la decantés,
i un lleu brandeig movía els fils de saya
deis joves tarongers.
Com era un somni, l'aire no tenia
me

-

ni una sobtada trernolor d'aticen,
ni al lluny desfeia la monotonia
el -film blanc d'un vaixell.
Jo no era sol. L'alé d'una donzella
estremí la Ilum tébia del matí,
escampá un dring suau la fontanella

rnoguent el rajolf.
Fresca donzella nua i regalada,
el ventre lila i ciar com un mirall,
a

fonia

no esyanis.

La vida sense l'esperança
és com un sostre que pesa arran de front.
Les hores capcinejen. Van girant-se,
correntia d'aigua sense pont.

S'apagaríen les estrelles
en els blaus paisatges de la nit
1 l'alba que desperta les esquelles
dels remats, fóra un glaç per l'ull dormit.
desig
s'allunya, ara s'atansa,—
cauria en terra arrossegant-se,
ombra no més d'un lleu trepig.

El vol d'ocell que fa el
—ara

L'ull se clouria vaciPlant,
La llurn del dematí Ii pesarla,
sense esma de mira endavant,
esguard que's cansa de cercar la via.
Ombra no més d'un Ileu
la voluntat se desiaria,
que la Migada del desig
inútilment l'estrenyeria.

trepig,

Quan sentirfem que s'acosta
la

poruga d'una amor,
11 faria el con resposta.
Del dit relliscaria l'anell d'or.
veu

no

La vida sense l'esperança
és correntia d'aigua sense pont,
somni poruc que vers la mort s'atansa
glassa el pensament en mig del front.
EPIGRAMA

cada

giragonsa del ball.
Me'n distregué la guspirosa estela
que en l'aire blau deixava el sol ponent
i la blancor lieugera d'una vela
per la lluna neixent.

meu entorn

CANCÓ

podien seguir.

D'un vol anava a raure dins -un fila
que brandava en la mar com una nau.
Un taul de roca negra fa de quilla;
i un palmerar,- d'arjau
Era talment una rodona verda.
La llum feria l'espessor deis pins.
Un fil d'argent deixava en cada esquerda
remor de corns marins.
Per on jo hi era anat poc que ho dina.
(El somni oculta les senyals del vol)
La rapidesa els ulls m'enterbolia
com un gris fume-,rol.
Una claror de niel re,galimava
per l'aire humit que xopa el palmerar,
difonent-se per la boira bla.va

rn'estemordia els cinc sentits

al

branques i t'unes com un clegotiç
de lieus perfums, abans el foc del dia

La corba de tes galtes, dolcíssima, no es feta
per relliscar-hi llágrimes suaus,
si no perqué hi reposi, com una Ilum secreta,
el somriure que baixa deis ulls blaus.
ALEX_kNDRE PLANA_
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nidor. Peró La Ae,naixensa tenia la seva rnissió
poc menys que finida, 1 nosaltres anávem a ac
tuar per compte propi, amb tota independéncia
«ella, si bé dintre de la Unió.
Feia ternps que l'Oriol Martí, l'Emili Tinto
ter, en Salvador Vilaregut i jo erem amics d'En
Pompeyus Gener, amb qui, en nit ja llunyana,
havfern simpatitzat al teatre Romea amb motiu
de l'estrena de La Pesta del Blat. Molta part
del públic i de la crítica havia iet una obstrucció
indigna a aquel! drama de tanta volada poética
1 humana, i aixó havia dat lioc a que En Pego,
com l'anomenávern, es guan-yvés la nostra admi
ració escrivint un deis articles més nobles, rnés
generosos, més comprensius del geni d'En Gui
rnerá, del seu teatre, de l'esperit genuinament
catalá i de l'estat social de Catalunya en aquells
ternps. La nostra amistat arnb En Pego no s'ha
via interrornput, 1 heu's aquí que ell la refermá
de cop, en saber que haviem traduit la famosa
obra de Rostand Úyrano de Bergerac. Aquel!
gran idealista que tot ho volia veure pel cafre
brillant i heróica que s'havia entusiasmat amb
les rebeldies «En Guimerá, ?com no. s'havia de
comrnoure amb les gestes cavalleresques i ab
negadas de Cyrano? Menyspreant la vida re

apática d'aquella gent

el peix a l'aigua dintre la colla que anava a
fundar joventut. Recordant el Cyrano, ens no
men á cadets, i ell es titulá nostre capita. I així
entre bromes i veres nasqué aquell setmanari
farnós que féu un gran bé a la Unió Catalanis
ta, car alguns cornençaven a titllar-la d'encar
tronada, 1 amb l'aparició de, joventut es demos
trá que dintre
hi cabien tots 1 podien dir-se
totes les veritats. Fou Ilavors quan escriguerem
nostre programa deciarant la guerra als interes
sos egoistes 1 personals, i a tot rastre deis an
tics fenicis tra-ficants amb tot, fins arnb la con
ciéncia, que en temps passats vingueren a in
festar nostra raça; fou Ilavors que advocárem
pel sentirnent i pel pensament pur, sense hábits
de banderia i de suiiciéncia estúpida; i fou Ila
vors quan afirmárem que no érem ni una esglé
sia, ni una capella, ni un definitori, ni una sec
ta, ni un partit, ni tan sois una escola.
Aixi neixíe-m dintre del catala.nisme tradicio
nal: rejovenirnalo i dant-11. expansió. Com és na
tural, no poguérem ni volguérem afiliar-nos a
cap política que ens fos traba o agulló, 1 seguí
rem una direcció totalment divergent de la que
havien emprés cifres eletnents que es delen
progressius tarnbé, que es separaven de la Unió.
Catalanista i aplicaven la Ilur ideologia a una
resolta acció política, sostenint que sols aixf po
dia rejovenir-se i mod-ernitzar-se la institunió
C0111
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perque els que la fundaren ha
vien begut a
d'aquella Renaixensa que
havia encarnat románticament les enyorances
de la raça i ens havia preparat un bel! .esdeve

treta i

nostra tan

triare.

t.'n

pobreta

tan ma-terialitzada, menyspreant les
baixes ambicions 1 els oportunismes egoistes,
En PoMpeyus Gener, amb les seves poses fa
moses, les seves genialltats i fins les 'seves in
formalitats proverbials, tenia un cor senzill i s'a
juntava arnb els que eren tot cor; 1 prop d'ells,
fins quan deja extravagáncies, deixava entre
veure un aristócrata de la intel-ligéncia 1 del
gust, com el bloc pentélic rnig desbastat fa
pressentir la maravella de l'estátua.
Corn que del catalanisme ell en tenia un con
cepte més ample i enlairat que el que massa so
vint es desprenia de certs dogmes absoluts,
corn que ell tendia en -Lotes les coses a un mi
Ilorament progressiu, com que a nosaltres ens
sabia d'esperit independent, i com que, per úl
tim, a talé de Cyrano, s'indignava deis hipó
crites, s'exasperava amb eis pedants 1 no podia
soirir lo que ell amb frase pintoresca en deia
<la serietat de l'ase>, ben aviat va trobar-se
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endavant, conseqüe-?,nts als

nostres principia de
reconéixer 1 defensar la Iiibertat de tothom qui
de bona fe obra.va, haguérem de reclamar res
pede pels que no pensaven com nosaltres i a la
política recorrien. 1 aixf al cap de set anys de
dir les veritats a uns i altres, a molts petrificats
1 a molts innovadors, pensárem que ens aniriern
gastant 1 acabaríem per morir amb agonia llar
ga, com ella; i per a no repetir-nos massa en elo
gis i en anatemes, preferírem morir a ternps, en
plena salut i joves encara.
Podiem fer-ho, perqué no teníem «interessos
creats». 1 potser fou aquest el nostre acte mi
llor; perqué morint a temps, joventut deixá un
rastre diáfan, una estela de simpatia que no
s'ha esborrat encara. Aquesta simpatia era de
guda, més que als mérits deis seus redactors, al
carácter franc, obert, arruixat a voltes, que a la

revista havíem donat. Un gran desinterés ens
guiava. Hi havia apassionaments, peró no egois
mes. Ens estava privat fer crítica de l'obra d'un
company de redacció, i, per lo tant, no eren
possibles els elogis mutus, els trusts de cape
lleta. En l'apreciació de tot lo demés, ilibertat
completa per a la lloança i el blasme. Fer-se re
dactor de joventut era restar-se arnistats, dir lo
que es tenia al cor pel gust de dir-ho, i soirir
les conseqüéncies d'aquell acte de vanitat o de

justicia.
1 quina iou la nostra labor? En el terreny filo
sófic pot dir-se que En Gener, reverdint els llo
rers de sa jovenesa, s'excedí a sí mateix. Els
articles d'En Tintorer s'imposaren 1 feren d'ell
el primer crític teatral d'aquell temps. Els esta

dis literaris i elsversos d'En Zanné l'acredita
ren com un exquisit, en mig de la colla de rea
listes i de romántics que erem quasi tots els de
rnés. Les vibrants critiques musicals d'En Pena
aPassionaven els illarmónics i els que no ho
ei-en. Les ideologies d'En Pujolá fiblaven i do
nen quasi en lo físic. Allí començá En Miguel i
Planas la publicáció de les «Históries d'altre
temps», base de la importantíssima obra de bi
bliófil que aná realitzant després. Allí hi cabien
totes les tendéncies honradament sostingudes;
allí s'admetien mestres i aprenents. En lo lite
rari, haurfem -volgut ter una selecció, peró no
podiern, i aquells de nosaltres que tenien l'es
perit més refinat, el sacrificaven gustosos, corn
prenent que, si gaire es depgrava, Joveatut per
dria tot el seu carácter, i bona part de la seva
eficacia literaria =7_77, 1, dintre les nor
mes de llibertat -establertes, redactors i coPla
boradors corapetien cada u des del seu terreny,
devega.des amb punts de vista ben antagó
-nics, a ter de joventut un perlódic obert a totes
les idees, vital en tot el se-ntit del mot, que po
gués ésser llegit 1 cornprés pel poble i on trolSés
també matéria d'estudi l'intetlectual. Per da
munt la lluita de tots els dies destacá, serena i
definitiva, l'obra purament literá.ría deis escrip
tors ja consagrats -per la fama, i més- especia:1rnent la deis que entre nosaltres havien cercat
acolliment i entre nosaltres es formaren. Les

dones també hi aportaren el seu concurs. Allí
comencaren a ter-se un nom la Carme Karr i la
Felip Palma. Allí es publicaren els primers dra
mes rurals de Víctor Catalá, que amb ells es
doná a conéixer com a prosista; i, en el folletí,
la seva novel'la Solliat, i Marines i Boscatges
d'En Ruyra, i traduccions deis novellistes i dra
maturgs estrangers més en yoga.
El títol joventut sembla indicar que sois els
joves hi havien de tenir cabuda. Res més ine
xacte. Hi entraven joves i vells, els primers
amb una gran itlusió, els segons amb rialleta
bondadosa pels entussiasmes nostres. Aquests
entussiasrnes agradaven, entre altres, a En jo
sep Pin i Soler, que un dia, davant les actituts
energies auerreres que gastávem, ens assenyalá
la gent de l'entorn, la calitat deis enemics reals
o irnaginaris que combatiem. «Quina exagera
ciói—vingué a dir-nos.—Per qué remoure gros
sos penvals, que han d'esclaiar gallinetas de
Nostre S'en-yor?» 1 amb la seva ironia no ens
volia pas ofendre, car ens venia a dir afectuo
sament que pecávem per sobra de joventut, que
no ens mancava cor, que donávem tant o més
del que posselem, al revés dels que tot s'ho
guarden; parqué la joventut és com la fortuna:
hi ha qui arriba a ve,11 sense haver estat mai jo
ve, com hi ha qui, posseint moltes riqueses, ha
nascut per pobre i és un pobre etern. En canvi
n'hi ha d'altres que es mantener' amb el con jo
ve fins a la rnort. joventut, per assegurar-se'n,
fins opté, per la mort prematura. jo coniesso
que la fatiga s'iniciava en mi; i aixó no era pro
pi de joves, i no devia ésser.
1 heu's aquí com joventut nasqué 1 morí. Nas
qué per condensació d'entussiasme-s patriótics
en una época de plenitut en que els interessos
polítics, per una banda, 1 l'estatisme obstinat,
per l'altra, havien de tenir la compensació d'una
idealitat sense mácula. Morí quan, feta sa mis
sió, corria el perill de repetir-se massa, de con
tradir-se o de contaminar-se. Sempre jove, sern
pre pródiga, estrident a voltes, pecant en tot
cas per excés i no per detecte, constituí de to
tes manares un ball exernple i deixá llevor ben.
sana: llevor de joventut.
LLUÍS VIA
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ALMANAC
L'ENDEMA DE CADA DÍA.
A partir d'ara tornem al ritme quin
zenal de publicació deis nostres
quaderns. Ens acompanyen els
amics de sempre i ens anima el
daler deis artesans mentre espe
rem que l'obra bona i ben feta en
grandeixi i coroni el nostre apre
—

nentatge.
La especialització cada dia més
accentuada de les publicacions pe
ribdiques catalanes, cris permet de
reduir les nostres secciOns habi
tuals Els Llibres, Les Arts Plústi
ques i Les Revistes a una senzilla
commemoració d'Altnanac, deixant
nos més espai per a les altres cam
panyes doctrinals i informatives i
per a les aportacions estrangeres.

«CANÇONS

figures

tigues

i

són el

senyal,

humanes que en
la tradició i l'esde

venidor.
1 altrament que aixís, ni cal par
lar-ne.
14

TOTES LES

SAGARRA. —Un llibre d'En Sa
garra sempre és un esdeveniment.
Perb aquest, en especial, és remar
cable, perqué refá una seguretat,
suara Ileument trontolladora: «Can
oons de totes les hores», aferma,
per damunt de tot, la perduranca
hemogénia de l'autor del «Primer
Ilibre de poernes», amb tots els
guanys deis llibres posteriors, per
escreix.

En son anterior recull, En Sa
garra, havia vessat rápidament a
la mar, desordenadament desfets
de coheréncia, inharmbnics d'espi
ritualitat i de retórica, els seus ne
guits freturosos i la seva avide
sa

CIUTADANIA.— Com podriern
invocar la nostra ciutadania si adés
ens deixem abatre els arbres i adés
passem sense protesta que desfe
somíin la intimitat de la riostra Bar
celona de veres, aquella que no en
sap ni un borrall de les pautes pro
vincianes ni de les improvitzacions
d'hotel guarnit per a les visites de
compromís ni de la gloriola entris
tida de les casernes iguals, iguais,
iguals que donen vida a les pobla
cions subalternes?
Nosaltres tenim més i cal que
respectin el que és nostre, de tots,
deis nostres avis també i encare
deis nostres filis i deis qué vindran
l'endetná de demá.
Tant nostre com l'esperit, i pot
ser
esperit, elles mateixes son
aquestes coses que constitueixen el
barri de la Catedral i altres recons
intangibles de la ciutat: carrers, pe
dres, tombats de Ilum i racers d'om
bra; ressó d'unes passes, odors de
rnolces i de falsies, silencis que hi
fan el repós de la pluja i aldarulls
que acoloreixen les diades assenya
lades de fires i de processons; bo

DE

l'ORES», DE JOSEP MARIA DE

contemplativament subjectivada.

Peró en el present llibre ja n'és fet
un harrnbnic aquietament, on només
perdura en alguna col-lecció («Can
cons de les hores térboles») el der
rotisme huma i l'aire formalment
desvergonyit de «Cancons de vela i
de rem»; peró on figura en primer
Iloc, un esfore evident i explícit
d'optimisme ultrancer.
Ja ho palesa el titol i els versos
del poema inicial «Excelsior»:
Saps que la inútil pallarofa humana
ni surará en les aigiles del record—Mes al,
cerca en

el fons

alguna veu
un amor

del

teu reialme intern

de ressonáncia pura

molt més viu que la natura

que et faci

creure

que serás etern.

I sembla haver estat precisament
bona natura la que ha consumat la
redempció espiritual del poeta. El
cant revé precís, enriquit de noves
adaptacions métriques, de nous
objectius Iírics, importants troba
lles d'imaginació, de cancons sinté
tiques essencialíssimes. Apar que
la fumera que voltava el poeta en
la tempesta interior d'adés, hagi es
devingut la claror reposada i pro
picia d'un migdia asserenat, on les
coses bateguin cada una amb el seu
ritme normal, pletóric i excel-lent.
•La seqiiéncia concreta del «Pri
mer llibre de poernes»—si calgués
—podriem esmentar-la en un doble
aparellament. El sentit racial, for

tament aromós del terrer de «L'ho
me que l'aura», té avui una ampla
evocació de retrobanoa—dramatit
zada en la forma de veritable monó
leg (fruit, per repercusió, de l'ad
quirida habilitat teatral) en el poe
ma oportunarnent titulat «El retorn»
on «aquella
gracia de la mare
terra» és dita

plegadament, peró

la

hurniliadora i envellida del fill
pródig; afegint notables noves fai
sons d'expressió a la antiga tradi
cional Iloanca. 1 aquella rosa d'hu
mida emoció narrativa, que menté
perdurablement la fama de «L'he
reu Riera», és recordada en el Ili
bre que esmentem la «Balada deis
tres fadrins», on s'insinua, amb una
elegant i popular sobrietat el fons
dratnátic, que és exhaurit a cor
obert en la primerament estilen
tada composició.
I en remarcar aquesta, citern de
passada tot l'espléndid conjunt de
les balades; des de la del Cami
veu

nant,

que és

una

magnífica ponde

ració del paisatge net del primer
llibre i de l'humanisme decandit de
la segona época de l'autor, en forta
síntesi, fins a la pregonament rea
lista de les nits; des de la rondalla
imaginativa, on la fantasia s'apa
rella amb una esplendidesa estruc
tura formal, com és la de l'amor per
dut o la del collaret, fins a la bellfs
sima i humana de les estrelles
perfecta adaptació catalana del sen
tit líric del génere, —I la amarada
de sentit misteriós i trág-,ic de Ma
ria Teresa. Es aquest conjunt de
balades, algunes d'elles d'un caient
completament nou en la poesia d'En
Sagarra, i d'altres, nou resultat
complet de vells elements, un mag
nífic present a la nostra lírica, pa
lesador de l'inaxhaurible vena poé
tica i creadora de l'autor.
Les «Cancons de les hores bla
ves», més lleus de pretext—algunes
són un convit a l'harmonització,—
decauen en alguns (com la de la
rella, fins a versejar), peró són
generalment felices en l'expressió
breu i sensible de moments natu

rals. de personalització de l'instant
el món, tenen la precisa i ajus
tada «Cançó nocturna», en les-quals

En aquesta varietat formal també
hi és escrit l'«Excelsior». i és la

pretext aires po
pulars, com en la «Cançó de les
mudances», la de la viu, viu, la del
marduix, etc.
En les «Cançons de les llores
térboles», la expressió no s'enllet
geix tant com en el penúltim llibre
del poeta, ni el pessimisme impie
tós hi és tan cru; peró s'hi atansa,
ileugerament com en una perillosa
predisposició, ja en minva. En elles,

Sagarra.

en

són presos

com

primera vegada

a

i en altres escaducers moments
del llibre, l'expressió es vulgaritza
i la nitidesa lírica s'enllordeix de
barroeria. Aix6 ve una mica de la
faisó desimbolta que en la cons_
trucció poética té En Sagarra, de
simboltura que li permet conseguir,
en
aquest mateix grup, varietats
métriques arriscadas i escaients als
temes. Pero aquesta temptació a
relliscar devés el vulgarisrne, a vol
-

aparentrnent
pruija
tes

inevitablement de

només

que per

hi espurnegen
tant

en
tant:
.(«i tot ho veig més ciar que l'aigua
clara»; «dins l'insípid color de la

l'empra

que

En

«La vella cortisana», que

reviu sensualment el goig pretérit,
només que amb la força passional
del record, té una originalitat i pre

cisió lapidaria que

evoquen
vigorosament, la de
ens

plasticament,
cadent voluptat. I el mot d'atzar
«Epigrama», és un breu somriure
maliciós, una contra-galania, con
si diguéssim.
Finalinent, les «Cançons de les
horas nu.es», són un transit d'aque.11
derrotisme espiritualment negatiu a
la pensarosa reflexió del Inés erillá,
i així, un significatiu del to d'aques
ta part del llibre. La «Cançó de la
mort» forta i precisa d'aire, encara
insisteix, amb imatgeria, adés gran,
adés lieu, en la pregunta de la
eternal destinació ultrancera i per
confessar, paradoxalment i huma
na: «Deixe'ns víure aquesta vida

dolça rnort».
La cançó, així

fer-se amiga
constant d'En Sagarra hi ha gua
nyat aptesa, per expressar tots els
moments humans sentimentals, arnb
en

expressives.

ligiosa

i pregonament

subjectiva

que constitueix la primera meitat
del Ilibre, és ço que en aquest més

sobressurt. La disciplina formal del
sonet, per bé que ferrenyament ina
daptable a la deficiéncia retórica,

equilibra si més no, les pro
porcions del contingut. Després,
pero, el viarany líric es decanta,
desorientat, per altres carreranys
on ventegen
rastres coneguts arnb
una desigual lleujor.
limita 1

Una bondat inicial i essencíal d'in
i el fet que allá on el poeta
reflexa més verament la seva ánima
sigui on millar reix, li donen amb
aquest Ilibre, un guany i un crédit
de valor moral, ultra l'escreix de
valor lírica que li en pervingui.
O. S.

tenció,

ASSEN.YALLM
—

El :11ibre de J. Maritain: Refie--

xions sur l'Intelligence _de bona con
sulta aquests dies de commemora
ció Tomista.

L'escala catalana nodrida deis
cornentaris del Doctor Torres i Ba
ges, podrá fer bon diáleg amb lli
bres con aquest.

poncella»—«la claror barroca que
-fa el sol»; «aquell cant Ilepadet

riques

rossinyol», etc.)
Aquesta desarmonia pervé a ve
:gades de composicions com en «Dan
cing
i altres, que no tenen un
pretext purarnent líric; és a dir, que
Ilur contingut, és rnés aviat una
-anécdota, un pretext personal o
una extravagancia que voreja, ven

FUMEROL D'ENCENS: DE
MOSSEN JOAN CLAPÉS COR
BERA. —De les temptatives líri
ques d'aquest autor, és sens dubte
la present la més afortunada, per
ésser tumbé la que está más en
harmonia amb el to 1 l'abast de les
própies facriltats.
El daler de confessió interior, de
cara a Déu, amb la força
lírica hi
perbólica de la contrició i el senti

jours, per Pierre Sichel Cenzit, pie,
suggeridor. Un xic dins el gust doc
trinal de Jales Rornains.

religiós engruixit d'imatgeria,
omple la primera part d'aquest yo
1nm, té un contingut ben orientat i
estructurat d'ideologia; palesa, cer

de Una hora de

.del

-cent la del reflexionisme romántic
del segle passat, con en «La in
trusa» on és cantat el goig negli
:gent del renunciarnent munda i on
apunta una expressió maragalliana.
,(«no ets pas que dintre meu ja si
:guis marta— peró tu -m'has tornat
una cançó» si bé adaptada diversa
-rnent aquí, en un sentit indiferentista
De les altres composicions indi
-viduals, apart de la primera cant‘,.6

.sentimental «O Estrelleta» i de «So
ledat del cor» sollloqui manó
ton i més prosaic, en una segona
part, que no l'altre antic cant del
poeta «A la soledat» d'una seriosa
'força, 1 on la humanitat hi és gene
ralitzada com pura valor lírica, es
_.mentarem espe_cialment
«La vella cortisana».

el

sonet

varietats

—

ment

•tament

una

consciéncia artística i

respecte d'execució. Només

un

adverteix encara,

una

feixuga

una

ria,

gramatical—d'exPressió,

Huna,
vers

per tarife
la bella

encara

clareciat,

prima
assere

triomfant,

de la fórmula defi
nitiva de la creació que li batega
en el fons de les paraules, arnb un
panteix més o rnenys informe.
nada i

Aquesta valor,

la de la

poesía

de la

re

nos

L'alba salmondo, per (-lían Ra

fiero Paulucci di Calboli
casa

Giunasi,

Studio Editoriale Facchi.

Aquesta afirmació d'Azorin en
recepció a l'Aca.dernia
espanyola: Cataluna es Valencia y
es Alicante y es Mallorca, (pág. 136
—

el discurs de

Espana,

edició

Caro Raggio).
La Histoire des lettres francai
de Belgique, per Maurice Gau
chez.
—

ses

de

fallença formal, un trontoll irregu
lar de verb, una inharmonia—algun
cop fins

—

Une création da monde de

—

La littérature flamande con
per André de Ridder.

temporaine,

PIRANDELLO.— Aquest home
seu non], després
d'haver donat
la volta al món, han vingut a Bar
el

celona,

on

ja

els coneixíem

sense

haver-los vist. Han vingut els dos
Pirandellos: el veritable i la seva_
máscara. Han reposat, han conver
sat, s'han deirat aplaudir del nostre
15

pliblic des de l'escenari del Romea.
Peró nosaltres, lluny del públic,
havem apartat la máscara, i havem
mirat als ulls, als petits ulls in
quiets, d'aquest home del soindure
ácid i la cara contreta i la barba
mefistofélica. I al fons del fons hi
havem trobat un trosset d'ánima
adolorida i arrupida que es donava
vergonya de sanglotar. I li havem
perdonat el teatre i les novelles i
les tombarelles i els malabarismes
truculents. I li havem estret la má,
com
si fos un barceloní vingut
d'Itália.
Salu
GABRIELA MISTRAL.
dem la seva visita. Barcelona sem
bla que no n'hagi hagut esment. No
podríem peró, en aquestes hores
amargues, grávides de meditacions
esperançadores de rectificacions,
oblidar el mestratge d'aquesta jI
lustre plasmadora qui demana a
Déu, en la seva Oració de la mes
tra, profunditat i simplicitat.
I encara daler per enlairar d'es
perit la seva escola de rajoles.
—

LOUIS LE CARDONNEL.

—

El

premi Lassérre ha divulgat el nom
d'aquest poeta reservat i pur, d'obra
redtáda i austera abastament, se
gura per justificar, si calgués, que
cap de les provatures de la des

congestió avantguardista
tninvar la

glbria

no

ha fet

perenne de l'ale

xandrí francés.
ROCA I ROCA.—Periodista fi
del a l'ofici. Home catalanitzant de
percepció dreturera avesada a to
tes les perspectives de la vida de

Catalunya.
Bon cronista de Barcelona, deixa
la bona memoria que ens fa dlr:-Si hagués deixat escrites les seves
memóriesl

PUCONL—Aquest músic que ve
de morir, representant de la nostra
-época, i de la grandesa í la emoció

Repetim,

i no

ens

en

i la sinceritat i la sensibilitat musi
cal de la nostra época? Qui és que

ha dormit tan homéricament en dir
aixó? Que vol dir aquest «la nostra»
época? Deu ésser, si per acás, la
época «deis al tres!» Representant,
si voleu, en música, del sector «in
dustrial, de la nostra época, D'a
quest sector representat en litera
tura per la corrupció refinada d'un
Paul Morand, producte industrial
d'alta qualitat. Animes industrials,
cossos de ciment armat, ninots de
carn que viuen amb máquina, heu's
aqui la clientela pucciniana. Diu
que Puccini ha mort... Pero es que.
per ventura, ha viscut mai, Puccini?
TZAR SALTAN, AL LICEU.—
Si els russos ens donguessin una
mica de llur humanitat, nosaltres
podriem cedir-los-hi de bon grat
una mica
del nostre enteniment.
Quin revulsiu, per nosaltres Ila
tins, la música i la poesia i la no
vella

d'aquest poble

que sempre

sembla que s'estigui forrnant! Ani
ma russa, pobra ánima
dolorida,
que sofreix i ens ho diu, sense que
la raó Ii aclareixi el sofriment i el
sentiment. I com si aixó no fós prou,
aquesta gran ingentátat en l'entus
siasme! Per totes aquestes mercés,
la estrena de Tzar Saltan al Liceu
deixar-nos indiferents a
no pot
nosaltres, catalans, que tenim l'en
tussiasme i la ingentátat, pero no
saben Iligar-les.
CAL ESMENTAR:

implacable,
esgarrifa.

que és/

L'article de Manuel Reventós:
De l'esséncia i el valor actual de la
democrácia, que publica en el seu
darrer número La Revista de Cata
—

lunya.
Els cursets d'humanitats i de
cultural organitzats per
l'Ateneu Enciclopédic Popular.
—

divulgació
El

—

nou

settnanari La Die Catho

ligue en France et e2 étranger.(3, rue
Garanciére-Paris). En recomanem
globalment el to i la confecció i es
pecíficament la informació que pu
blica referent

a

la Setmana deis

es

criptors católics.
L'estudi sobre l'avantguardis
literari a Catalunya que J. M.
Boronat i Recasens ha començat de
publicar a la nova revista joventut
Catalana.
—

me

afirma Ig
el centena
ri de Víctor Balaguer, que les noves
generaclons catalanes hagin estat
injustes i cruels amb els propulsors
de la nostra renaixença. L'obra de
l'Agulló i de Milá i Fontanals no
ens és pas desconeguda ni havem
negligit el mestratge que u escau.
Coneixem el Pons i Gallarza. Co
neixem l'Emili Vilanova. Coneixem
els més amagats com el Gabriel
Maura i l'Isidre Reventós.
I Víctor Balaguer?
F. Valls i Taberner ha escrit amb
motiu també de la commemoració

Que

—

no

és cert

con

Iglesias, aprofitant

nasi

suara

festejada.

En l'afany de proselítisme popular
i immediat que hi ha en els seas lli
bres i en els seus escrits histórics ra
dica la força i la feblesa de l'obra
d'En Balaguer: forra de difusió, fe
blesa de contingut com ha ditjusta
ment En Rovira i Virgili.
ditaSOMA 1.01.,

La honestedat viril de Ramón
Rucabado, el! tot sol contradint
l'embacIaliment de la ciutat badoca
enganyada per la falsa propaganda
comercial d'una casa editora de pe
lícoles cinematográfiques. Ja en te
níem prou de multitut dansant al volt
de les falses taules de la llei i és
just que homenatgem l'horne agose
ra.t de dir-ho públicament.

que encisa i que
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El primer número de Fuego,
publicació mensual argentina d'art i
crítica. Assenyalem un estudi sobre
l'home i l'artista en l'obra d'Ibsen,
un comentad amb reproduccions de
dibuixos de Xavier Nogués i una
traducció de M. Poal-Aragall.
La commemoració del IV cen
tenari de Camóes, per la revista A
—

—

Bis mots de Paul Hazard refe
rint-se a Marcel Proust de qui diu
—

cansarem a tots

els

nosa

terra.

qui pregunten que és, qué vol, qué significa

LA REVISTA?

aplec de treballadors d'esperit, segurs que el que acosta els homes no és la co
irzunitat incontrolada i cómoda de les opinions sinó la consanguinitat deis esperits.
Un

16

Imp.

de E. Cas tells.

—
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Assaigs sobre els moviment socials
per Manuel Raventós
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Catalunya en el segle XIX
J. M. Capdevila
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