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CADA MANUSCRIT TÉ LA SEVA
Era una tarda de febrer, a l'hora devota de les cinc,
al volt de la rodona breu de claror de la lámpada de
taula d'aquella secretaria de l'Económica d'Amics del

País, carrer de Sant Sever, que és quieta, ornada d'e
figies de barcelonins, molts ja morts, i quilotada de se
gle dinou. Séia, taula entremig, davant d'En Lóp-ez-Pi
'có. Practicant del silenci, al qual ha confessat sovint
les

seves devocions per escrit, em mirava callant arnb
les ninetes escrutadores que han escorcollat les entra
nyes del diumenge barceloní i de la nit suburbana.
Després enz va dir:
—Tu sempre en el ten recer de pins, allá dalt?
—De tant en tant m'endinzo a pendre un bany llarg
de ciutat, per aixó.—vazg respondre amb una certa vel
leitat de clutadá.
—Si... un bany de fástigl—rectificá ell en una da
quelles reaccions d'individualisme que devegades ens
envia Déu per remei del disgust deis nostres semblants.
Al cap d'un silenci mes:
—Quan em portes alguna cosa per LA REVISTA?
Jo de mornent cal/uva perqué no sempre la primera
cosa que ens ve a pler és prou digna de LA REVISTA. La
cara d'En López-Picó es tenyia d'aquel somriure sense
línea, quasi invisible, tot el color de llunz. I després:
—No et desmemorls de la censura.
Crearé que ho va dir anzb ironía. La censura! A
mi?.. Vaig estar a punt de tornar-me vermell corn un a
qui de sopte sollicita una figura de temptació insospi
tada. Mai res del que he escrit ha sollevat la conscien
cia d'un censor. Una sola pegada que ho va semblar, el
no pus
militar—aparentment voluntari, no
Inés que un alcaprem en mans desitjoses de conse
guir segons fins.

censor—i

era

Em va venir el rampell de fer un punt de comedia ig,.noscent. Jo que u responc: —4.rhi fas pensar. Justa
nzent fanava a dar una cosa... Oh, terrible! Serien tres

planes en blanc.
L'altra quinzena en dirien la Re
vista mig blanca. Peró tinc una ultra cosa.., gran, tor
ta, ductil, complexa... (tot el rnillor que dernanis). Fa

HISTÓRIA

temps que passo alguna hora del día amb un company
—Es pot din que ha sigut la meva época de Directo/1—
No sé com s'ho fa; imaginatiu, palpitant de temes vías,
delator, agud, violent. Es fica amb les dones, amb els
monarques, amb elpoble, amb la noblesa... Dones, ad
mira'll La censura no sabría per on atacar-lo. Algun
fragment del que ell tracta portat al meu lienguatge,
que et sembla?
—I el nom d'aquest senyor?—va saltar En López
Picó, amb una ombra de sospita a la cara a punt d'i
rar-se. (Ja ho día el proverbi: si no tens cap enernic es
que no ets savi, ni ets ric). Semblava que sentís xiu
xiuejar una confabulació de contraris en aquella quie
tud enterrada de la Económica.
—William Shakespeare.
—Ah, cm sembla que el conec—va [en el refornant
se de l'instant dalarma amb una inflexió de ven
non
chalante sense deixar de ser reverent.

—Si; em tornen a apassionar, com si encara cm
vinguéssin de non Antony and Cleopatra, The -Tem
pest, Much ado about nothing. Els llegeixo en la ma
teixa edició prima, d'enqzzadernació blava de Cassell i
Companyia de Londres, on els llegia als divuit anys.
Et pise dar uns tropos traduits del Mach .ado about
nothing._ Una part ja va ser publicada, per cert amb
dos errades d'imprempta descorcertants. Pero encara
n'hi ha bon trop
Em crec que a En López-Picó li va semblar un mag
nífic succés per a no hacer de preocupar-se de la cen
sura, aixó d'una collaboració viscuda sota el régirn de
la Immortalitat en el món de Shakespeare. Em va dir
que m'ho acceptava:—Pel número de maig—Erem al
febrer; penó devia ser per !en-hl més honor que ho ajor
nava al plé de les roses, que qui sap qui será viu, enca
ra que estem certs de que a Shakespeare no u
haurá
passat l'hora d'aquella actual/tal perdurable, que Déu
nos en dó.

JOSEP LLEONART
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TA REm:

MO

OCA SAO
NOTHING)

ADO ABOUT

DE SHAKESPEARE
(Fragments)
L'ACCIÓ A MESSINA
ACTE II.

(Un pati
D.

en

—

ESCENA

la

casa

PRIMERA

de

Leonato)

Beatrin, la
Pere, prfrzcep d'Aragó; governadar de Messina; Hero, la seva filia;
nevocla; Benet, joglar de D. Pere, íClaudi.

D. PFRa,
BENE,T. No se 11 ofereix qualsevulga comanda
per l'altra part del món a vostra Grácia?
M'arribaré als antipodes per un recadet que
us passé-s pel cap confiar-me. Us porto un
escura-dents del recó més ápartat de 'l'A
sía? La ilargada del peu del Prevere joan,
Deu-me
o un pel de la barba del gran Sha?
una embaixada pels pignieus. Tot cm vin
drá rnés de grat que"camviar ni tres parau
les amb aquest ocell estrany. De debó no
teniu cap ITIISSió per mi?
D. PERE. De mornent nornés el desig de la

companyia.
Ai,
Altesa,
,es que es presenta un
BENET.
m'agrada.
No pue sofrir Misse
plat que no
nyora la Llengua.
vostra bona

D. PERE.

Endavant, senyora, endavant.- Heu

del senyor Benet.
dir que rne'l va deixar un poe
de temps. Sitió que n'hi vaig tornar dos
per un. Ara, si la vostra Grácia vol dir per
qué primerament me'l_ va guanyar ell a mi
amb un dáu fals, té raó que el vaig perdre.
D. PERE. L'heu revolcat sen:y-ora; l'heu re
-voicat.
BEATRIU. No voldria pas que poguessin dir-ho
al revés, no sent que jo pogués provar la
maternitat Iledesma d'uns joglarets. He por
tat el comte Gaudí en cerca del qual m'en

perdút el

BEATRIU.

Val

cor
a

viareu.
D. 13aRe. 1 dones, comte, de
teu trist?
CLAUDI. Trist, no, senyor.
D. PERE.. O potser maialt?
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que

vé que

es

CLÁUDI.
BEATRIU.

seva

Tampoc, senyor.-

El comte no está trist ni malalt, ni
alegre ni sá; civil i prou, el mateix que una
taronja i amb algun toc de la seva comple
xió gelosa.
D. PERE. Encara que corn a blasó queda bé,
juraría que ara no té aplieació. Sápigues
Claudi que he pledejat per tu i la bella He
ro és guanyada. He escornés el seu pare,
com que hi consent només caldrá que fix-fs
día per la

boda, i que Déu te'n doni goig

alegría!
LEONATO. Cornte, accepteu la nieva filia i per
escréix els rneus bens. Sa G.rácia s'hi ha
posat i tota altra grácia hi diu amén.
BEATRIU. Ara us toca parlar a vos, comte.
CLAUDI. Que rnés perfecte nunci de la joia
que el silénci? No seria gairé felic si po
gués expressar tot el que ho soc.—Senyo
ra, vos nieva í jo vostre amb un afecte ben

compartit.
Cosina, dignes alguna cosa; i si no
pots tapa-li la boca d'una besada perquÉ..no pugui dir res més.
D. PERE. A fé, senyora, teniu el cor alegre
BEATRIU. Si Ii tinc! Grácies a el!, pobre joglar,
sempre estém a l'altra 'banda deis neguits.

BEATRIU.

—La cosineta 11 diu a l'aurella que el té
dins del cor.
CLAUDI. 1 és aixi mateix, cosina.
BEATRIU. Galant senvor per a emparentar-hl.
Aixf van les coses del rnón per tothorn, fora
de mi. jo soc massa torrada del sol i cm
quedo de recó cridant al! eil a l'espera d'un
marit.

D. PERE.
BEATRIU.

Senyora Beatriu, jo

us en

portaré

un.

Me l'estimada més del llinatge del
vostre pare. No té un germá que se us assembli vostra Grácia? Si una noia gosés
acostar-s'hi Déu n'hi dó deis marits eixits del
vostre pare.

Si cm voleu a mi, senyora?
No, senyor, no sent que en pogués
tenir un altre pels dies feiners; vostra Grácia
és inassa preciosa per tot portar.--ja cm
perdona vostra Grácia, no? Vaig venir al
món per esbravar l'alegria amb paraules. No

D. PERE.
BEATRIU.

en feu altre cas.
D. PERE. El qué m'agreujaria és el vostre si.1énci, que l'alegria us está rnolt be; de segur
que vareu neixer en una hora d'alegría.
BEATRIU. Ai no, senyor; la nieva mare gernegaya; sinó que al cel hi havia una estrelleta
que ballava i jo hi vaig neixer sota.—Cosins,
que Déu us envii bon goig.
LEO-NATO. Nevoda, voldreu tenír compte de les
coses que us deja?
BEATRIU. Us demano perdó, oncle.—A_mb 111céncia de vostra Grácia.... (Sud)
D. PERE. En bona veritat..., quina darneta tan
animada!
LEONATO. No, el que és de l'elernent melangiós
en té ben poca cosa. No está mai trista sinó
es quan don, i encara.... Perqué he sentit
explicar a la nieva filia que devegades que
ha sommiat desventures ella mateixa se'n
desperta amb rTalles.
D. PERE. No pot sofrir que li parlirí d'un rnarit.
LEONATO. De cap manera. Ha esquivat tots els
pretendents amb les se-v-es burles.
D. PERE. Quina excellent muller per a En
Benet!

Oidá, senyor meu, a la setrnana de
casats de tant d'enginy gastat en el diáleg
haurien perdut el seny.
D. l'ERE. Quan penséu pujar a !'altar, comte
LEONATO.

Claudi?
CLAUDI. Demá mateix. El ternps caminará amb
crosses fins que l'amor no hagi passat per

l'esglesia.
LEONATO.

Posern-ho al dilluns que vé, estirnat
justa. 1 encara será poc per
a tenir lotes les coses a satisfacció nieva.
D. PERE.. Se li ven que troba Que és esperar
molt. Anern, .Claudi; et ben asseguro que no

fill;

una setmana

ens aborrirem. En aquest endemig m'em
prenc un deis treballs d'Hércules que consis
teix en acostar el senyor Claudi i Dama
Beatriu a termes d'una rnuntanya d'estima
ció mutua. Mle posat al cap que en surti
un casament, i no eindesavinc de conseguir
ho mentre vosaltres m'assistiu baix les ins
truccions que us daré.
LEONATO. Senyor, estic amb vos, baldament
hagi de passar dé,u nits en vetlla.
CLAUDI. 1 jo, senyor.
II PERE. 1 tu, Hero gentil?
FIERO. Jo? Dernaneu-me un servei per humil
que sigui n'entre pugui ajudar a que la nieva
cosina consegueixi un bon marit.
D. PERE. I •Benet no és pa«els menys prome
tedors per marit. Puc dir en elógi seu que
vé de casa noble i que és d'una valentia
provada i d'una honradesa confirmada. ja us
instruiré de com heu d'in-fi/1Yr en la cosina
perqué s'enarnori de Benet, i jo, ajudat de
vosaltres dos m'encarrego d'ell perqué s'ena
morí de Beatriu sense que Ji serveixin de res
el seu eixelabrarnent ni el seu desmenjament.
Si hó obtenim, Cupidó ja no será el sagitari;
haurem heretat la seva fama de manera que
passarem a ser els Únics déus de l'Amor.
Entréu que en parlarern. (surten)

ACTÉ IV
ESCENA

PRIMERA:

L'interlor d'una esgiesia

Entren D. Pere príncep a" Aragó, Don joan,
Leorzato, Fra Prancesc, Claudi, Benet, Hero,
Beatriu i seguidors.
LEONATO. Veniu, pare Francesc; de mornent
enliestim la pura cerimónia sagrarnental. Els
•seus deures particulars ja els los detallaren
•

després.
FRA FRANCESC. Senyor, heu vingut per a casar
vos arnb aquesta dama?
CLAUDI. No.
LEONATO. Per a ser-hi casat. Qui vé a casar-lo
amb ella son vós, pare.
FRA FRANCESC. Senyora, heu vingut per ésser
maridada amb aquest comte?
HERO. Si, pare.
FRA FRANCESC. Si l'una o l'altra part sap algun
impediment pel qual el matrimoni no pogués

complir-se

está

obligat

a

confessar-ho baix
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pena de la seva ánima.
CaAuni. En sabeu algun, Héro?
HERO. Cap, senyor.
FRA FRA'NCESC. En sabeu algun, conde?
LEONATO. Gosaré a respondre per ell; no-cap.
CLAUDI. Ai, el que gosen a fer els homes, el
que poden arribar a ter i tan cada moment
sense saber el qué es fan!
BENET. 1 aixó! Interjeccions?.... Almenys bar
rejeu-n'hi alguna de riure: Ha, ha! Hé!
CLAUDI. Una espera, reverend...—Pare, amb
Voleu per vostra ;Hure voluntat
donar-me aquesta noia, filia vostra?
LEONATO. Fill, de bon grat, com Déu me la
doná.
CaAuDr. I jo, qu?t cosa tinc per a tornar-vos
a barata d'un d.ó tan preciós?
DoN PERE. Res; a no ser que li tornen la :filia.
CLAUDI. Princep, vós m'ensenyeu de ser agraYt.
Va, Leonato, la torneu a pendre.
un amic no li deu fruita corcada.
D'honor ja no en té rés sino un semblant
Veniu aqui; mireu COM s'enrojola....
Qui no dina que encara és poncella?
Veiéu, de quina falsa autoritat
pot disfressar-se el frau!... Aquest vermell
que li puja a la cara, no és idéntic
al testimoni honest de la virtut?
Tots els qui la veieu no jurarieu,
pels senyals aparents, que és una verge?
Doncs no! Sap el caliú d'un llit carnal
1 la seva rubor no és de modéstia
que és de delicte.
ja cm direu, senyor
LEONATO.
a qué voleu ter cap?....
A no casar-me;
CLAUDI
lligar-me
arnb
una
dona fácil.
a no
LEONATO. Can senyor, si és el cas que vós rnateix
haguessiú abusát dels seus pocs anys
pre.nent-li el poncellatge....
CLALTDI.
ja rn'ho penso
el qué cm dirieu que si l'he tastada
cm va abrassar com si ja fós mara
1 aix.6 minva el pecat. No, Leonato;
no m'he propassat mai ni de paraula.
comportat vers ella arnb la modéstia
d'un gerrná a la germana; amb un amor
since,r 1 honest.
HERo. 1 jo, que potser mal us he semblat,d'altra

A.
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manera a VóS?
CLAUDI. Ai, semblances! Qui sap les que diria...
Si sembleu a Diana en la seva órbita!
Si sembleu casta com un galdiró
I sou lasciva
de rosa abans d'obrirsel
més
que
la ferarn
més que Venus, o
s'esvalota
que de tan ben peixada
en selvatge desficia deis sentits.
HERO. Está bó el meu senyor, que així es pro

passa?
CLAUDI. Gentil princep, perqué no hi dieu res?
DON PERE. I qué, sinó que soc deshonorat
veient com arriscava dar un amic
a una cap-verd de .tantes?
Que són dites
LEONATO.
o soc jo qui somnio aquestes coses?
JoAN. Senyor, són dítes perqué són provades.
BENET. Aixó no semblen unes noces.
HERO.

Diu
que són provades!—Oh, Déu rneu!
Leonato,
CLAUDI.
és cert que estic aqui? i aqui hi ha el princep
1 el seu germá? es cert que aquesta cara
és la d'Hero? 1 eis nostres ulls són nostres?
LEONATO. Tot és aixi peró on voleu ter cap?
CLAUEI. Només deixeu-me ter-li una pregunta,
1 vós que fi sou pare, convideu-la
a dir la veritat.
LEONATO.
Va, filia meya,
com a tal et dernano que responguis.
HERO. Déu rneu, no cm deixis! Corn soc
•

[perseguida!
Quin

estil d'adoctrinar és aquest?
Basta que respongueu com Ii pertoca
nou

CLAUDI.
al vostre nom.
Doncs el meu norn és Hero!
HERO.
Qui el tacará d'oprobi que no menti?
CLAUDI. Prou hi haurá
Hero rnateixa, avui
desmenteix la virtut d'aquella altra Hero.
Qui va ser un home que parlava am. b vós
ahir a la nit, tots dos 'a la finestra,
allí entre mitja nit 1 hora primera?
Si encara sou donzella responeu.
HERO. Senyor, no enraonava arnb cap vivent
a la hora que haveu dit.
DoN PERE.
DatICS no sou vergel
Leonato, que ho hagis de sentir
ja cm dol, peró et diré baix mon honor
que jo i el rneu germá 1 aquest bon comte
agreujat, la vejeren a aquella hora
-

-

la finestra, amb un subjecte vil,
ho deu sertant que ens va contar eli rnateix
els vils encontres que secretarnent
i mil vegades ha tingut amb ella.
joAN. Fóra, Fóra! No anomenem les coses
que, per a dir-les sense ofendre, manca
de mots honestos el Ilenguatge.—Dama,
em fa patir el teu mal comportament.
CLAUDI. Hero, que ben posat fora el teu nom
a

si la meitat de

grácies aparents

les tinguessis en seny i bones obres!
Ara adéu, tu l'impura i la formosa
rnés que cap altra! Adéu, pura incleméncia
i inciernent puritat! Per culpa teva
tancaré amb pany i Clau totes les portes
de l'amor. Sempre més portaré als parpres
un lluc de malfianea que em fará
malbé tota beatut, i ja m. aimés
no en sentiré la grácia.
LEONATO. No hi ha un home
amb un punyal per mi?

(Hero cau en basca)
Cosina, que és aixó?
Anem-nos-en. Aquestes coses .tretes a

BEATRIU.

joAN.

Eh!

la Ilurn li roben els sentits.
(Surten Don Pere, joan, i Claudi)
BENET. Pobre dama qué 11 ha vingut?
BEATRIU. Em petiso que és morta:
—Assistiu-nos oncle! —Hero! Ai, Hero!

[—Oncle,

senyor Benet!—Reverend!
LEONATO. No tornessis la rná enrera,
oh etzar, que per tapar el seu deshonor
no hl ha cap altre vel tan escaient
i desitjable com la niort.
BEATRIU.
Cosina,
Hero.... veia'rn?
FRA FRANCESC.
Senyora, consoleu-vos.
LEONATO. 1 aixecarás els ulls?
FRA FRANCESC. 1 és ciar. Qué cosa
l'en privada
LEONATO. Qué? Toles les coses
de la terma que li taran membria
de la ignominia! Com podrá negar
la história que 11 corre per les yenes?
Hero, no visquis, no. Serva eis ulls closos
perqué si jo veiés que en tu és més fort
Palé de vida que no la vergonya,
girant respatila a tot remordiment
et donada el cop. jo deshonrat,

i era rúnica filia que tenia!
Com li podré retreure a la natura
d'haver sigut escassa? Sent tu sola
encara hi ets de massa! Tandebó
mai no t'hagués mirada ainb ulls d'amor!
Tandebó hagués tingut prou caritat
per donar acolliment a casa nieva
a la mamada d'algun mendicant,
mal que entelada i en el liot-d'infárnia
rhagués vista, hauria pogut dir:
«Jo no hi tinc part. No em toca la vergonya
de la Ilevor d'uns nonas inconeguts.
Peró es la meya, la que jo estimava
i alabava, la qui era el meu orgull,
tan meya que ni jo na'apertanyia,
no valent res sinó del seu valor.
Es ella qui ha caigut dins un bassal,
que el mar no té prou aigua per rentar-la,
ni prou sal per donar un amanirnent
a la frescor perduda de sa carn!
BENET. Tingueu aguant, senyor. Soc tan soptat
que no trobo paraules.
BEATRIU. Han mentit;
hi posarla ránirna!
BENET. Senyora,
anit dormireu vora d'ella?
BEATRIU. Cert que no;
peró puc donar-vos fé
que, tret d'ahir, fa un any que hi dormo.
LEONATO. Es provat, és provat! Aix6 referma
ea que abans ja era fort com un acer.
Mentirien els princeps? Mentirla
Claudi, que, de l'amor que Ji portava,
tot parlant d'impuresa la esbandia
amb llágrimes deis ulls? ja pot morir-se;
no la vull veure més.
FRA FRANCFSC. Primer, escolteu-me;
si he callat tanta estona, donant curs
als esdeveninients, és que sotja.va
com s'In° prenia aquesta dama. Vela
mil esclats de rojor que li venien
a flor de gaita, i encara altres mil
d'ignoscenta vergonya en la blancor
angélica pugnant per a ter fondre
les prirneres rojors; i en els seus ulls
un- foc que abrusaria el testimoni
deis princeps contra sa virginitat.
-

-

Bescanteu-rne de néci;
les paraule_s que
la nieva experiéncia

cregueu
s'aferrni
eis sants ilibres

no

oue

en
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no

feu

cas

aquesta
injuStament per un error maligne.
LEONATO. Pare, no ho crec així. Tu veus
si

tot el que és

de l'edat ni deis meus hábits,
dolça dama no és culpada
com

jo

que de 136 no Ii resta res, no sent
la voluntat de no afegir el delicte
del perjuri a la seva damnació.
Ella no ho nega, et basquejaries
per a dissimular ço que es demostra
propiament ralu?
FRANCESC.
Senyora, quin és l'horne
FRA
en-vers el qual sou acusada?
HERO. Ho diguin
els qui m'acusen; perqué no el conec.
Si d'un home vivent sé cap més cosa
que les que toquen a una noia honrada,
així els meus.actes tornin contra mi.
Al, pare, si treus proves de que un borne
parlés amb mi a deshora, o t'assegures
que ahir a la nit bescamviés paraules
arnb criatura nada, treu-me
odia'm, martiritza'm fins que cm mori!
Será que els princeps estan mal
FRANCESC.
FRA
fixats.
BENET. Des d'ells, per natural son honradíssims.
Si un altre ha esgarriat el seu critéri
no ha pogut ser sino el bastard Joan
que sernpre es pensa alguna vilania.
LEONATO. No ho sé. Peró si diuen veritat

aquestes

rnans faran

justicia- d'ella;

i si la calumnien dono fé

qué aquel qui es paga més de si mateix
sabrá- qui soc. Encara avui, el temps
no ha ressecat la meva sang, la edat
no rn'ha robat l'enginy, ni la fortuna
m'ha arrasat els cabals, ni els mals etzars
de la vida m'han prés tots els amics,
que no els toqui encarar-se amb un tremp
[d'horne
de cos ferm i de seny enginyador
i que té medis i un florét d'amics
per a desfer-se d'ells.
FRA FRANCESC. Tingueu espera
1 escolteurne un consell que us donaré.
Eta princeps han deixat la vostra fila
per mota; la guardeu ben amagada
i fareu públic que de fet és moda.
1 vós porteu un dol ben aparent,
posen bells epitafis a la tomba
de la vostra familia, i simuleu

propi d'un

enterrament.

LEONATO. 1 qué n'acabarem? Quin remei poda?
FRA FRANCESC. Ben cert que en portará si és
[fet com cal;
remordiment,
infárnia
es
girará
en
la
aixó ja és bó—Mes no per aix6 sol
imagino l'engany. D'aquests dolors
n'espero un part més gran. Tots els que
[sentin
.

que
se'n

va

morir al mornent que la actisaven

doldran; cada hú trobará excusa
o pietat per ella; perqué és cosa
que sol passar que quan tenim l'objecte
no n'estimem el preu, per?) ve un día
que en som privats, i ai allavors, si val,
i si en té de virtuts, que són aquelles
que quan el posseTern no les veiem!
A.lx6 passará a Claudi, quan sabrá
que les seves paraules van matar-la.
La vida d'ella es tornará una idea
que no se u mourá del pensament;
cada amable detall de sa preséncia
ell el veurá endressat d'hábits més tics.
més commás, delicat plé de vida,
sobre el gran horitzó de la seva ánima,
.que no quan era viva. 1 plorará
si mai i ha hagut amor en ses entranyes
i 11 doldrá la seva acusació,
baldarnent la tingués per veritable.
Portat així podeu contar que l'éxit
faisonará aquest cas en una forma

més grata del que jo sabria dir.
1 fins si fracasés iota altra cosa,
el gran cop a la infámia haurá sigut
el suposar la mort d'aquesta dama.
Si no surt bé, lavares amagueula
que a qui pateix en l'honra escau així
en un .convent, fóra de les rnirades,
les murrnuracions 1 les injáries.
BENET. Senyor Leonato, tot i estant per sota
del princep i de Claudio en vostra estima,
rn'hi va l'honor si, vos creient cifrare,
no us ajudo an-ib aquella devoció
i mirament que posi la vostra ánima
en interés del vostre cos.
LEONATO
La pena
rnla rebianit talment, que a hores d'ara
cm farieu seguir arnb un fil.
FRA FRANCESC.
A l'obra!
El mal desavesat també ens obliga

remeis singulars. Veniu, senyora;
rnoriu a fi de viure, que potser
la vostra boda no és sinó ajornada.
Cal tenir paciéncia i fortalesa.
(Surten Fra Francesc, Hero i Leonato)
BENET. Senyora Beatriu, estona ha que deveu
a

estar

plorant?

BEATRIU. 1 el que ploraré...
BENET. Aixó si que no ho voldria.
BEATRIU. No hi teniu dret; soc lliure de plorar,
si em vé així.
BENET. Ah, que en seria de mereixedor als
meus ulls l'home que tornés per ella!
BENET. Hi ha un camí per a donar-vos aquesta
prova d'amistat?
BEATRIU. El camí prou; l'a amic no hi ha.
BENET. No pot fer-ha un home?
BEATRIU. Ja és cosa d'homes, peró vostra no.
BENET. No estimo res del món com a vos. No
és

una

estranyesa?

•

Tan estrány com la cosa que ignoro.
Igualment podría dir-vos que no estimo res
del món COITI a vos; peró no cm creguéu
Déu me'n guard de mentir, per aixó—jo no
declaro ni nego res. M'afligei-x la sort de la

BEATRIU.

—

nieva cosina.
BENET. Juro per la nieva espasa,
m'estimes.
BEATRIU. En compte de posar-la

Beatriu, que

-

en jurarnent
menjeu-vos-la.
BENET. Juraré per ella que m'estineu i la faré
menjar a qui digui que no us estimo.
BEATRIU. 1 si us mengesiu la vostra paraula?

BENET. No hi ha salsa prou bona per ella. De
claro que t'estimo.
BEATRIU. 1 dones, Déu me
De quina ofensa, dolça Beatriu?
BEATRIU. M'heu segat l'aventatge. Anava a
protestar de que us. estirnava.
BENET. Fes-ho sense planyé-hi el cor.
BEATRIU. Es que us estimo amb tant de cor que
no rne'n queda mica ni per ponderar COIT) us
estimo.
BENET. Va, demana'm que fassi alguna cosa
per tu.
BEATRIU. Mateil a
BENET. Aixó ni que cm donessin tot el rrión.
BEATRIU. Negant-rn'ho cm rnateu a mi. Adéu.
BENET. Poe a poc, dolça Beatriu.

perdónBENET.

Ja soc fóra, encara que estigui aquí.
—D'amor no rne'n teniu gens—Ja en per
rnetereu que me'n vagi.
BENET. Beatriu!
BEATRIU. No hi ha més me'n vaig.
BENET. Primer queden arnics.
BEATRIU. Prou t-eniu més pit per a ser-me amic
que per a batre-us amb el rneu eneniic.
BENET. Es Claudi el teu enemic?
BEATRIU. Encara voleu rnés proves de vilania
que l'haver bescantat, envilit i tacat l'honor
de la nieva parenta? jo fos un horne! On s'ha
vist portar-la enganyada fins al peu de l'altar
aleshores infamar-la publicament, rabejant
s'hi. Déu rneu, si jo fos un borne! Me li
menjaria el cor al mig del mercadal.
BENET. Escolta, Beatriu....
BE.ATRIU. Enraonant amb un home a la fines
tral
Aviat está dit.
BENET. Peró, Beatriu.....
BEATRIU. Princeps i comtes! Quina. ni ostra de
Princep! Quina preciositat de cornte_. de
confitura! Heu vist finor de nuvi? Mal com
no soc un honre per fer-li cara, o almenys
tingués un amic que es comportés con un
home per amor meu! Peró la homenia
re,blanit en pura cortesja, la valentia es des
fá en compliments i deis homes nornés que
da la !lengua i la parenceria. Ara el qui
havent dit una mentida s'hi fa fort amb jura
rrient ja és valent con Hércules.— Si desit
jant-ho no cm pile tornar borne, moriré de la
pena con a dóna que soc.
BENET. Calma, Beatriu, bona minyona. Per
BEATRIU.

.

.

aquesta má, t'estimo.
Si m'estimeu feu-la servir d'altra

BEATRIU.

ma

que per penyora de jurarnent.
BENET. Ho afirmeu en consciéncia que el com
te Claudi ha calumniat Hero?
BEATRIU. Tan segur con tinc .un pensarnent
una ánima.
BENE-T. Prou! Baix paraula, el desafio. Deixeu
me besar la rná i m'en vaig. Per aquesta rflá,
Claudi n'haurá de retre comte rigorós. Pen
seu de mi segons les noves que en tindreu.
Aneu a consolar-la. Queden en que és
nera

•

marta.

Adéu!

(Surten)
JOSEP LLEONART,, trad.
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"L'INGENU AMOR"

D'EN CARLES RIBA

A l'atnfiteatre de la creació literária tant es
paga per les entrades de dolor com per les de
joia. Hi ha escriptors, peró, gormands de bellede
sa com son, que prefereixen adquirir seients
joia i de dolor, per no deixar-se perdre cap costat de l'espectacle, i quan escriuen salten en esperit de la extrema dreta a la extrema esquerra,
del sol al ressol, de la

penombra

a

l'ombra,

es-

crutant inquYetament es dos costats de l'escedoble.
flan. Son els humanistes, els l'emes del
guany, els veritables voluptuosos del drama de
l'escenari extern que ressona, rdismintfit de proporcions i coneentrat d'intencions, dintre l'escenari del propi esperit. Nosaltres (nosaltres vol
dir je) creiern en la eficácia creadora de la joia
tendéncia irrecom del dolor, peró sentim una
frenable vers el darrer; si aixó és una imperfecció, no ens decantem pas, per ara, a corregirnos-en. I anuesta intellectual simpatia ens porta de la traá a escollir per al dolor la forma d'expressió que ens sernbla d'una major noblesa.
Per aixó !erra sinóninas del dolor el vers i de la
joia la prosa. Perqué entenern per dolor la joia
ben refinada i perqué acceptem com a vers la

prosa ben treballada.
Caries Riba és un humanista. Din aixó a Catalunya no és dir cap granr cosa. Lamentables
tradicions universitariesi seminaristes han entelat la paraula d'un vel opac de sordidesa Intellectual, completament pejoratiu. Qualsevol bon
senyor «de carrera» que hagi tingut la moltonesca resignació de sotmetre's en cos i ánima
durant els anys més bells de la seva joventut al
turment hiperdantesc del pla d'estudis i de l'empeIt quotidiá, lent i silent, de les virtuts, els vicis, els tics, les pensades i les rnanies de qualsevol illustre superior jerárquic atacat de neurosi professoral, pot, després de girar la cruYlla
d'una década, passejar-se pel món amb el cap
ben alt, entre la admiradó deis arnics i_coneguts
l: conciutadans, voltat «un ntivol de lioances i
circumdat d'una aureola de respecte que el priva de tocar de peus a terra, mentre les don7elies el senyalen amb el dit i es persignen, i eis
pares de fatrrília, donant un bofete-ig suau a la
gaita deis fills, perqué s'en recordin teta la vida, els diuen arnb una veu enrosada d'emoció:
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—1Veus «aixó», fill meu? Doncs «aixó» és un
humanista!». Catalunya, com tots els pobles del
món, ha tingut i té encara molts humanistes d'a
questa mena; peró el cástig d'aquesta classe
d'humanistes consisteix en que, malgrat llur celebritat elefantina, ningt1 no ha llega ni Ilegirá
mal, grácies a Déu, les obres Ilurs. Son huma
nistes sense hurnanitat. Son máquines d'esta
diar, magatzems de saviesa, vehicles de cultura
nos,
amb permis de lliure circulació. Libera

.

Domine.
Caries Riba és un humanista de bona mena
perqué porta la humanitat al costat del'humanis

Es un intellectual: peró és, en principi, un
home. 1 encara; prodigi de discreció, és un lite
rat que sap tocar sempre, quan escriu, depeus a
terra,sense perdre ni un sol instant—oh tnerave
llal—la dignitat professional. Es un heme d'es
perit, i té l'orgull d'ésser-ho. Cosa rara, real
ment, a Catalunya, on els escriptors sernbla que
es donguinvergonya d'ésser-ho, on la professió
intellectual sernbla mancada de suport sólid si
no li tan de contrafort la ironía excusadora... i
me.

periodisme proxeneta. La dignitat professio
nal, la consciéricia de la serietat del treball in
tellectual, l'orgull d'ésser, per naixenca i per
voluntat, un escriptor de raca: heus aquí la for
ça, la defensa, la sal evitadora de la corrupció,
el

personalitat

literária d'En Caries Riba. La
humanitat i l'humanisme s'erillacen dintre d'ell,
i aquest enilaç és el seu punt fixe. Parli corn
parli, escrigui com escrigui, En Riba haurá de
pagar sempre, mal que no vulgui, joiosament o
dolorosament, el delme del seu rnestratge. Poe
ta, prosista, traductor, professor? Humanista!
L'humanista, potser, még complet de Cata
en la

lunya.
un recull de quatre con
periode d'alguns anys, en
adolescéncia, época «pre-i post-ma

«L'ingenu

amor»

tes escrits durant

és

un

la seva
trimonial». Aixó vol din que l'autor en escrin
re'ls no era «ell»,• sine) «dl» i «ella». Vol din que
al costat del contista vigilava la teína l'enarno
rat. Vol din també que l'autor, que a estones
festejava com tothorn quan s'enamora, a esto
nes preferia deixar de festejar per contar contes
a la estimada, la qual deixava també de festejar

_

per escoltar-lo sense, dir res, que és una manera de festejar com qualsevol altra. 1 tot aixó vol
dir, finalment, que -el lector, per discret i delicat que sigui, en liegir aquests quatre contes
tíndrá sempre la sensació que si se n'entera és
perqué l'han convidat, i que, en el fons, destorba. Peró el lector fará molt ben fet, si vol salvar-se, de recordar «Les aventures d'En Perot
Marrasquí» mentre Ilegeix «L'ingenu amor»;
perqué entre aquests dos 'libres d'En Riba hl
ha un procés norrnalíssim d'humanitat, que
-uneix els dos volums de contalles arnb la Ilassada d'un somriure irónic: «L'ingenu amor» és l'obra d'un adolescent que conta contes a la promesa; «Les aventures d'En Perot Marrasquí»
és l'obra d'un pare de familia que conta conte,s
als fills: humanitat—normalitat. Res no s'adona
d'aquest canvi d'un ordre tan humá; només, una
mica, l'istil, que en «L'ingeriu amor» fa un tó
de cisell ferreny damunt de marbre rosa i en
«Les aventures d'En Perot Marrasqui> fa una
•ancó seda_nt, tranquilla i dolça, com un rajolf
d'aigua fresca...
Orient; Mozart. Un Orient musicat per Mozart. Heus aquí la sensació que creixia en mi a
mesura que ilegia «L'ingenu amor». 1 una gran
joia. Com Mozart. COITI TOrient. «L'ingenu
amor» és un fill de la jefa. El «Primer Llibre
d'Estances» era un fill del dolor. Prosa-jola,
vers-dolor: ja he deiern en comencar. Un enamorarnent, un prometatge, és un Ilaurar, un
sembrar, un preparar la terra humana per les
-futuras florides i fruitades de dolor, més que de
joia; és un creuar l'equador del viatge vital (nalxença., casament, mort; la paternitat és una brancada que surt de la soca pairal sense modificar-

la; pot ésser, peró pot, també, no ésser). 1, no
obstant, aquesta classe de prometatge, aquesta
derivació del festeig convertida en quatre contas, te un nervi de joia, de joia subterránea,
que amara i encen totes les paraules del Ilibrei
El «PrimetaLlibre d'Estances», en canvi, és escrit sota la advocació de la joia; Fautor la crida,
la cerca, vol suscitar-la només anomenant-la; i
la joia—que sona rítmicament tot al liarg del liibre—fuig i s'apaga i s'esvaeix a les rnans del
poeta, prou sere per constatar-ho i din-ho en el
poema final: «Tu no hi ets pus, joia divina». El
poeta parlava de la joia en vers, en paraules
impecables, i la joian de tan trehallacla, se li ha

tornat dolor. «Primer Llibre d'Estances» és un

Aquesta joia espontánea, indomi
nada, potser a desgrat de l'autor, que domina
al lector en llegir «L'ingenu amor» és un factor
intellectual de primer ordre per comentar l'o
bra d'En Riba. 1 potser, •després de parlar d'O
rient i de Mozart, seria rnillor no pensar-hl més,
I repetir encara: «L'ingenu amor» és una obra
joiosa. 1 ens entendriem, i la entendriem millor.
Perqué aquesta joia, millor que l'Orient i Mo
zart, ens donaria la clau de la concepció deis
quatre contes: el .plaer, la voluptat, l'entussias
me de contar i de cantar. Clarors, colors, músi
ques, periums, gaudi de pronunciar i d'escriure
les paraules belles, d'acariciar les idees resso
nants, d'elaborar les imatges pornposes i ele
gants. Per res. Perque si. Per aixó: per crear
les, per- arnanyagar-les, per rabejar-s4hi, pel
gust reial de disbauxar coses precioses. «L'in
genu amor» és, sobretot, un espectacle'. 1 el iet
d'haver-lo escrit un goig d'humanista, que tro
ba el guany en la simple i pura creació de Po
!libre dolorós.

bra bella i bona. Parlarem d'Orient: i ens caldrá
resseguir el procés d'equilibri o de desequilibri:

Catalunya, Roma, G.récia,

Orient: la aspiració
forma i un fons, la plenitud de fons, la
meravella de forma, i l'esvaYment de la forma
el fons dintre la música i el color i el perfum,
sense límits fixats, només pel contacte deis per
furns, eis colors i els sons recolzant-se els uns
amb els altres, sense cap trava de sistema. Par
larem de Mozart. 1 la segona part del segon
a

una

conte

(espléridid fragment d'antologia) ens mos

trará com les idees deixen d'ésser-ho per con

vertir-se en música; i no pas de Mozart, sinó de
Gluck; i aci i allá la música es _torna pintura,
com al final del tercer conte (entre Tiziano
Tintoretto) o escultura (corn al començament
del- mateix); o bé la música surt tan polida i bru
nyida que es converteix en un ress6 de la pro
sa de Poe.(com al mig del primer conte) i tan
humana i casolana (corn al rnig del darrer) que
fa una lium de balada alernanya que tingués per
escenari una patita ciutat medieval. Més que
Orient i Mozart, jo dina: pompa verbal I har
monja intellectual. Amb un aplom, i un con
vencirnent de que, passi el que passi, i dongui
les giravoltes que dongui, el conte, al final, que
dará bé, que, en cloure el Ilibre., hom deplora
que l'autor no hagi allargat el festeig tota la vi
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-

da, per donar-nos

un

aplec més copiós de

na-

rracions meravelloses com les quatre de <L'ingenu amor».
Peró l'orientalisme mozartiá deis contes d'En
Riba, que si fos sostingut amb el rnateix to al llarg
de tota l'obra no oferiría al lector més que una
“éerie» delitosa i de pur passatemps, sab respirar humanament de tant en tant 1 dur-nos el
convenciment que l'autor, malgrat les vestidures de clarors i de draperies de seda i vellut
-amb que guarneix les la- araules, és un home de
admirables
carn 1 óssos; 1 després de fragments
i ádbrutal
d'ironia,
d'irrealitat fa un giragonca
lector
al
quotidiá
huc de sarcasme, que torna al

volta, com si el -despertés, sacsejant-lo
durament, d'un somni massa bel!. Es el poeta
que el

que demana per parlar. 1 el contista red'espatIles.
arronsant-se
cula,
La part de la joia 1 la part del dolor, aplicades a tina obra literária, son la derivació iritellectual d'aixó que jo anomeno el «trágic quotidiá» i el «coniic quotidiá». Si el primer ens dona,
en el grap rnés alt, el vers, el segon ens dona, en el grau més baix, la prosa. Peró el creaen

vers

dor literari cornplet—Shakespeare—sab ajuntarlos i donar-nos no pas un ceptre de rnetall gris
per governar com un rei la petita i la gran bu-.
-manitat que ens volta per fora i ens mana per
dintre, sinó un bastó mágic, barrellat per la
joia 1 el dolor, per la tragédia i la comédia, com
de fusta blanca 1 negra. El poeta i el prosista
sabran escollir entre el «cómic» 1 el «trágic quotidiá» la part que ITIéS els convingui. Per?) el
contista, que fa tant de prosista com de poeta,
cal que s'inventi un punt de transacció que el

privi d'ésser completament poeta
ment

prosista.

o

completa-

1 aleshores—corn ha fet En Ri-

ba, me.strívolament, en «L'ingenu amor»—crea
un non
ordre, que jo anomeno del €fabulós

quotidiá». Ha sapigut prendre quelcom de dalt 1
quelcom de baix, per barrejar-ho i fundar-se un
mora uns ninots 1 un Ilenguatge de faula. Tots
els personatges de «L'ingenu amor» son de tarnany natural i de cada dia, penó tots ells tenen
llurn. Irreal, un contorn fabulós que els ele1 els irrealitza. Son parles intellectuals—
blanques i negres —cada una de les quala té el
seu «.orient» propi. 1 aquest contorn de meravauna
va

138

ha, aquest ‹fabulós quotidiá», aquest parell de.

que En Riba sab calcar a les
idees i les imatges, és, jo crec, el fruit més noble
dit
que hom pot recaptar de l'humanisme. S'ha
grecs i els:
d'En Riba, traductor peritíssim deis
deixava
en
clássics
no
l'estudi
deis
llatins, que
cert,
mena.
Es
de
cap
ell sediment arqueológic
clás
En Riba, en traduir els clássics, recrea els
coturns

espirituals

sics. 1 com que és un humanista—humanitat
hurnanisrne—no recull deis clássics més que la
part humana, viva, eterna, deis clássics. El «fa
bulós quotidiá» deis grecs 1 els llatins, que tant
és d'ells com nostre. Pur contorn? Jo en dic
contorn de meravella, o sisé sentit. Si voleu,
pur contorn: a condició que acceptem un pur
contorn -exterior i un altre interior; un pur con
torn de forma... 1 un pur contorn de fons,
La 1110 de «L'ingenu amor» és aquesta: quan
el «trágic quotidiá) 1 el <cómic quotidiá) con

gestionin

massa la nostra

literatura, oposem-hi

el «fabulós quotidiá». Contra els excessos del
cerebralisme 1 del popularisme, oposem-hi ro
rientalisme. L'Orient és sempre una aventura,
peró mal un pecat. Com a catalans d'avui i de
demá, cal que, partint de Catalunya, treballem
sernpre de cara a Roma i a Grécia, que son les
dues pedres de toc eternes. Peró quan el viatge
massa repetit ens fadigui, cal aconsellar, com
remei, les excursions orientals. 1 qui més hi sá
piga que més hi digui.
Quan hom es troba arrib escríptors com En
Riba, que senten tan intensament el pla.er da
contar, hom es Iliura desenfrenadament al plaer
de comentar. jo no dubto pas que la saya gra
vetat de crític máxim sabra perdonar la nieva
impetuositat de crític mínim. 1 si la meva inter
pretació crítica de «L'ingenu amor» no és ben
exacta, Culpa cal donar-ne a la nieva manca de
disposició pel gaudi de la ;ola 1 de les obres
concebudes i executades sota el signe de la
joia. Entre el Riba contista i el Riba poeta, jo
prefereixo sempre el darrer, pels 1110thiS expo
sats en comenear. Procuraré ter-ho millor quan
el poeta del «Primer Llibre d'Estances» dorigui
a la llum—esperém que será ben avia_t—el <Se
gón Llibre d'Estance-s».
A. ESCT ASANS

-

ENQUESTA

SOBRE LA PSICOLOGIA DE LA

POEStA LIRICA
RESPOSTA DE N'ALFONS MASERAS
Primera pregunta: La Concepció

i la idea

clara, for

tament construkles, són primordials en les vostres
creacions més inspirades? O bé la imatge, la visió, la
melodia, el ritme del vers us atreuen i solliciten pri
merament? O encara: Concepció, visió i ritme us

conjunt i al mateix ternps?
Contesta: Jo crec que cap poeta,

veuen en

a priori, no té la
visió neta i clara de cc) que será la seva obra futura.
Pot tenir-la de co que la seva obra pot devenir o bé
del que voldria que esdevingués, peró mai no tindrá la
certesa del resultat. Aixó no vol pas dir que el poeta
concebeixi sempre a les palpentes; rnés aviat concep a
raigs i el que, al principi, ha estat una illuminació sú
bita, esdevé després, lentament, una concepció. Al
rnenys així ha estat el que jo he pogut ocbservar en la
rnajor part de les meves obres. Respecte d'elements
tals con' la imatge, la visió, el ritme del vers i la melo
día, he sentit, gairebé sempre, brollar primer el ritme
del dotnini subconscient. El ritrne ha arrossegat o rnés
ben dit ha creat ell mateix la melodia la (vial en el poe
ma és com una
mena de sistema circu_latori de les pa
raules i per tant de les idees i les imatges. Les idees
i les imatges es produeixen indistintament les unes per

les altres en una mena de barreja i es despleguen en el
torrent del ritme que circula entre l'onatge de la

melodia.

Segona pregunta: Haveu
falagueres

ment per les fases

estat

inspirat preferent

doloroses de la vostra
vida? Filosbficament dit: El vostre art, té un fons po
o

o negatiu?
Contesta: El rnett art jarn. ai ha pretés posseir un
fons, car la raó de l'art no és de tenir-ne; de vegades,
peró, en nosaltres mateixos hi ha raons filosbfiques
que ens empenyen a la creació artística i aleshores, in
voluntáriament, el nostre art posseeix un fons, posititt
o negatiu, segons el rnoment o segons
els gustos del

sitiu

rnotnent o encara segons la inclinaCió de cadascú. Pel
que respecta a mi, naturalment propens a mesurar la

vanitat de les coses humanes, he estat molt més sensi
ble a la dolor que a la joia—ja que la dolor és molt
més evident que la joia, tant per mi com per tots
els homes.
Tercera pregunta: La vostra natura i la vostra indi

vidualitat, veritables

i

humanes, parlen

en

les vostres

creacions rnés inspirades? O bé: cedeixen el lloc a les
vostres aspiracions, a co que us falta i que no us ha
estat possible d'obtenir? Es, doncs, l'horne o el vostre
ideal artístic el que vós expresseu?
Contesta: La nieva naturalesa i la meya individuali
tat, veritables i humanes, parlen evidentment en les
nieves creacions, sense fingiment, peró sempre amb un
cert pudor. Hom se sent, en la primera jovenesa, un
xic inclinat jatsia al cinisme jatsia a la mentirla. Des
prés, amb l'edat, hom s'emmena vers la sinceritat. Es
per aix6 que vull reconeixer en la nieva obra com una
mena d'ascensió cada cop rnés evident, devers
aquesta
sinceritat. La imaginació exagera probablernent sóvint
els designis. els somnis, els temors. les amargors, eis
sentiments pels quals el poeta se sent veritablement
possek; a mi em sembla que cap poeta jove no es pot
sostreure a aquesta exageració. Per?) guantes vega
des, en canvi, en les obres de maduresa, quan la ima
ginació está calmada o quan cedeix ja a la voluntad
del poeta, els sentiments reals són més forts i intensos
que els que el poeta arriba a expressar!
Quant a co que jo he volgut expressar en les nieves
obres, ha estat setnpre l'home i no un ideal, car hom
sap prou bé que l'ideal és sernpre inexplicable. El poeta
se sent tant assedega.t d'ideal que no pot concebre res
perfecte que no cregui encara susceptible de més per
fecció.
Mi ha un epileg a l'Enguesta on son plantejades les
segiients questions: Els poetes, guata són veritablement
«poetes-nats» poetes per la grácia de Déu? Qué cal
pergué el poeta sigui poeta per la gracia de Déu?
Contesta: Els poetes notnés són veritablement tals
quan senten entussiasme. Hom podria dir que l'entusias
me, l'embriaguesa, són necessaris a la creació poética,
en general, a tota cread() artística.
En la mesura,
peró, amb qué l'amor, per exemPle, és necessari a la
procreació. Són necessaris, sense ésser indispensables.

Mi ha una mecánica de la creació i força obres cabdals,
han estat fredament forjades. La veritable poesia, per?),
la poesia en la seva esséncia rnés pura, reclama, exigeig
sempre l'entussiasme, el foc diví, l'exaltació, l'amor, en
una
mena
d'embriaguesa on el poeta, concient o no de
la seva gran rnissió de creador, no és el dominador i el
possessor de la seva obra, car está, per dir-ho així, do
tninat i possek per ella.
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A

AL

promocions la significado de
quals precisá en la conferéncia

rreres

•

ens

encomana

ens

un

anotacions d'un globetrotter. at
rios d'art i d'exotisrne. Encara més
colpidor el seta llibre de novelletes
curtes «El noi Hüssei» el qual ate
nua la crueltat animal dels esdeve
niments arnb la simplicitat de la for
l'artista.
ma que ha sapigut emprar
Alguna de les seves figures no s'o
bliden mal. perqué tenen la collo
ració opresora, fantástica i fanática
d'un mal sorrini. Tot l'ernfasi ha
desparescut, el llenguatge es ex-,
trictament dorninat 1 portat a ex
trerns de precisió plástica. Tem la

la

generositat. No hein sabut es
tar-nos de recordar els •Elogis del
nostre Ramón Rucabadó.
Dóriarem .rnés endevairt una pá
seva

de la seva obra. Réproduim
avui el comentad que n'ha fet el
gran literat Stefan ZWeig i una de

retorn»

vegada

donada, a
la Poesia, a l'Ateneu.
Eh l hi desplega el lirisme irnme
_diat a la manera de Verhaeren i de
Whitman perb arrib una cálida sim-,
que

son

rnostren per primera
trión oriental ben dife
rent de les aquarelles rosades de
Pierre Loti. Es la tasca d'un borne
en
que ha vist una terra i un poble
les seves 1-iones més dificils. no les
se

iniciativa deis Amics de

patia verbal

saltres, bornes, de guardar consi
deració i reconeixenca a la seva
posició artística. En la seva novel
la, «La Confessio», el poeta torna
al seu nión de naixenca. Perb no es
aquell Berlin que semblava al jove.
escriptor, poderós com un himne,
destí,
sino la infra-estructura del
d'una d'o
El tema es la petita vida
sentiment.
na que sucumbeix al seu
que la fé
tot,es
vea
pesar
de
1, a

descrits arnb una forea
de passió 1 una crudeltat humana i
sagrada a renserns, sense parell.
Els seus esbossos de Turquía, «La
sen
casa de la felicitat» i «El carní
i que

ARMA' T. IVEGNE1?.—Ha estat
el nostre hoste aquest jove poeta
alemany un deis de mesnoble i se
gura inspiració entre els de les da
les

Ac

gina

-

jove poeta.

les poesies lemes del
Diu aixi Zweig:
«En el tneu sentir no es pot do
el
nar una imatge tnés clara de com
gue
d'avans
de
la
món
poétie
jove

gtierra i el de després
de la guerra, s'ha format, que en la
obra viril del j'ove; escriptor Armin
T. Wegner. La precisió del carác
rra, el de la

está perduda encara i que, com
la vida,
un temps la resplendor de
s'ha
fet foc
misterios
obscur
1
lo

no

fluent.

La clara creixenca d'una natura
lesa poética que ha seguit el sea
carni es mostra en la evolució d'a
quests 10 anys, i si a.quest camí en
algún moment ha semblat marrada,
ved
a la fi seas rnostra com l'únic
un fi
meria
vers
table i resolt que
inalcansable. jo no sé, entre els jo
ves, gaires figures que en llur ca
ni! posició moral, ens rnostrin una
línia tan dreta 1 ascendent com la
obra V–e7daderament estimable d'a
quest jove Armin. T. Wegher.»
La divisaIdelWegner es aquesta:

crudeltat tant poc com la dolcor,
i si aquella aspresa de les seves
novelles 11 veda l'éxit prop del
sentittent
del
fortissirn
públic femení, es un deure per noter i un
terna.
temps, fan la seva posició literária
Jo escric les nieves paraules damunt la
poetes antics,
nostra
mots
deis
Tnetosos són, en els llibres, els
molt representativa de la
«agrades.
entrar
en
-la
li
ressoni
de
queixes
Wegner
va
que
ma
boca
época.
1 ells fah
teratura tres anys abans de la gue
Perb els meus cants flueixen encara trléS dolcos,
d'esperanca.,
estrelles.
rra, com un horne plé
corn rius que arrosseguin
món.
en
el
terna
els meus mots.
borne
que
creu
damunt
la
com un
jo escric
El monstruos ritme de Berlin i el
Amb el solc deis meus pe-as he cantat la vida darnunt el món.
nieves tragédies,
sentiment enganyós d'una estreta
He deixat al cim de les muntanyes el record de les
mar.
darnunt
la
nieves
exultacions
Dertenéncia a Europa, l'arrossega
el
de
les
i
va en una rauxa de meravella. Com
Corre per les boscúries la verdor de Ira vea
comencá
metropóli,
per la boira blavenca, a l'estepa, blanqueja el rnéu somni.
a poeta de la
la seva obra arnb «El rostre de la
Callen els pobles el. ressb de l'hora, profundarnent,
ciutat». En aix6 sobrevingué la-gue
fins que, en la sorra, s'apaga la preguera sorda de mon pas.
algún
Ilencat
per
Llegua per Ilegua, jo eseric el camí que mena vers tu,
rra i Wegner fou
indret deis més extrems de la terra,
llá on, un ternps, en l'ombra terral, va tancar-se.
l'Orbesa de la tornba.
cap a Messopotámia i a través de
Turquia. Durant anys desaparesqué Caurá també darnunt aquestes págines la liosa de rnarbre?
Torna's cendra el cos, i tam.bé la casa, dins el vent
per la literatura i precisament en
fet
un
verdader
aquests anys s'ha
que s'ernporta la fumera argentina de les nieves naraules,
primera
paraula
des
La
seva
mentre, en son viatge etern, fa rodar son ventre policrom
poeta.
prés de la iluita no ha estat d'entu
la terra dansarina.
siasme sitió d'acusació 1 consisteix
Llavors, tot l'univers cantará el rneu cant.
•

en

aquella esgarrifosa descripció

deis crims d'Arrnénia que per la
arribar a la conscién
seva obra han
cía de Alemanya que rés en sabia
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FATRIC CASANOVAS.—Es l'es

cultor més par de Catalunya. I,
afirmar-ho, doneni al rnot paresa

sentit de treball intern, que l'ha
del

me

plasticisme crú, gairebé me

en

nat

un

cánic, que ha inforrnat tota la

saya

obra durara els anys Ilarguissims en
que En Casanovas buscava l'inte
rior, l'anima, de la pedra, a la hu
manització, lenta per?) ferma, de
les seves obres darreres. L'hie

semi-oriental, la expressió
inexpressiva de les seves testes,
ratisme

que sovint semblaven tallades co
piant sempre un rnateix cánon, s'ha
en
la respiració normal,
la «actualitat», en el fons i la
forma, de les seves obres actuals.
Si fins ara eren de gulx, de marbre
o de bronze,
ara, darnunt el cánon
personal recercat i fixat de mica en
mica, tenaçment, hom 'ni troba ja el
vel de carn i la escalforeta de sang

convertit
en

que dona un tó de vida sereníssim
a la materia artitzada. Son obres,
ara, serenes per fora, i treballa.des
per dintre. Sota la cuberta de ma
teria dolçament i aplomadament fa
digada, les obres d'En Casanovas
tenen

ja una ánima

vertical que les

aguanta. I en la «Estatueta» aques
ta ánima pugna per sortír, i agita
la carn i les robes amb un alé molt
pare.

JOSEP VENTURA.—En «Pep»
C0111 Ii diu la gent, o «L'avi
Pep» corn 11 deien els seas amics
contemporánis, posara una fami
Ventura

liaritat afectuosa en la mixtificació
popular del prenom del creador de
la sardana Ilarga. Cap d'escola, el!,
pot ésser mostrat arnb orgull als
mitjos artistes i mitjos literats que
blasmen d'escoles sense saber que
es fan. Ehl va prendre la 'sardana,
cosa rudimentáría, 1 va convertir
la, sense gaire sentit de l'anti-rucli
ment, en una cosa vertebrada i es
tructurada que passaya de rudimen
tária a elemental, pero que després
del cap d'escola ha estat perfeccio
nada i superada pels escolars, bons
1 dolents, del cap d'escola.
Era un líric; un ingenu,, un expon

tani,

un

dolcíssim,

un

«nostradís

sim» Iíric. Per aixó la seva obra no
morirá, i per aixó i per la seva gran
intuició d'obridor de carní la sarda

na
a

es

aval

una

mena

totes les arts de

de cánon ofert

Catalunya.

JOAN LLIMONA.— ei tat pintor
pintura d'En Joan
Llimona es una pintura «edificara»,
en el bon sentit de l'adjectiu. Deve
meitat literat. La

gades

la literatura de l'art d'En
fa un ploricó aviciat
que promou el somriure de l'espec

Joan Llimona

tador, peró desseguida

avança el

barcelonisme saníssim i el sorn
dure s'esvaeix avergonyit. I surt la
part de literatura rnolt bella que
poleix i suavitza el se.0 dibuix i
la seva pintura. I encara, el bon
gust en la tria deis colors, la gran
senzillesa de recursos i la absoluta
puresa d'esperit de l'autor atreuen
el públic, aquest públic «nostre»
que de totes les coses—de les ex
posicions de q. uadros, com deis Ili
bres, deis concerts, etc.—sab cop
sar-ne la part ética per damunt de
la part estética. En Joan Llimona
es un pintor que sernpre ha pogut
posar-se «en totes les mans». I sern
bia que sempre será igual.
seu

TRES

RONDALLES DE PO
Ysern DaLinall.—Ens
trobem davant d'un veritable tern
perament de rondallaire. «L'aranya
gandula» té el tó de la veritable
rondalla, i, demés, un bon gust de
poeta que pren els petits animalons
de laefattla i els dóna un contorn re
tallat de caricatura lírica, molt bel!.
«El Senyor Aixadó» es un quadret,
una
narració rápida, un esboç de
capítol de novella curta ti-1°ft ben
reeixit, pero no una rondalla. Un

BLE,

per E.

bergant empordanés és
conjunt
d'estampes pintoresques, de les
quals interessa,
que l'assump
un

mes

te, la

dibuixar-lo, plante
jar-lo i resoldre'l. El tó emporda
nés, que en «L'aranya gandula»
resta absent, que apareix lieurnent
manera

de

«El Senyor Aixadó» i que es n'a
nifesta clararnent en «Un bergant
en

empordanés» lleva interés, al nos-•
tre entendre, a les paraules del
narrador. La pruija de donar color
local als escrits creiem, i ens sern
bla no aliar errats, que perjudica a
molts deis nostres literats, i sobre
tot als empordanesos. Si l'Ysern
Dalmau ha sabut troba.r exactament
el diapassó literari que cal a tota
narració perfecta en «L'aranya gan
dula», no haurá pas d'ésser-li difícil
de prescindir de comarcalisrnes en
obres de majar empenta. El léxic
cuidat, natural, controlat, d'aquest
escriptor i la seva agilitar, sentit
del color 1 del

clar-obscur,

una

mi

minuciós i decoratiu, la qual co
ens agrada, fan de l'autor
de
«Tres rondalles de poble» un deis
temperaments catalans més ben do
tat per la novel-la d'interiors,
adhuc per als contes d'infants.
«L'aranya gandula» n'es un, i ben
bel!.
ca

sa

TAMARIUS I ROSES, per C. Fa
de Clinzent. —L'autor de «Les
Bruixes de Llers» ha publicat, inau
crurant la biblioteca de «Revista de
Poesia», un noit volum de versos.
Son poemas jovençans, anteriors en
gran nombre al primer llibre, i gai
rebé tots ja publicats o coneguts.
Hi ha en tots ells una influencia.,
molt velada, deis joves poetes cata
lans neo-popularistes, amb una gran
dosi d'empordanisme. Aquest to de
literatura que podriern dir-ne «co
marca!» perjudica una mica la poe
sla d'En Fages, car aquest poeta té
una
discreció de pensament i un
calera senyorívol de sentiment que
el salvarien abastarnent i que faran
d'ell un poeta molt interessant el
día que tinguí prou força de volun-,
tat per espolsar-se del damunt tota
velleitat diguem-ne popularista o
paissatgista o empordanista. Rima
bé, és molt sa, sembla que compon
gui amb una certa facilitat, peró en
conjunt els seus poemes tenen tor
naveus de cosa coneguda i que no
és pas ben be d'ell. En canvi, al fi
nal del volurn, el Ilarg poema «Ro
eres

ses»

és

una

sorpresa

gratíssima;

d'una gran bellesa, escrit prenent
per patró la equivalencia catalana
zada d'exámetre usada per Maragall
en els «Hinmes Homérics» i per Ri
ba en la «Odissea», representa una
tentativa molt noble en la nostra
poesia i desitjariem que tingués lini
tadors. En Fages, en aquest poema,
sembla tot un altre; o, millor dit, és
ben bé «dl matei±». Entre tants poe
mes catalans actuals que sernblen
escrits damunt d'un mateix calc,
quina joia de trobar una cosa tan
actual i tan antiga com aquest poe
ma «Roses», d'una alenacia
confin
guda i un ritme tan ben menat! Aixia
representa, sens dubte, el primer
Das

ja,

que dóna En

Fages per fer-se,

forma n'ab-pía. Li desitgern
encert, i afegirem que els eYárne
tres, o la equivalencia catalana d'e-•
una

141

xarnetre, ha d'ésser una cosa de
técnica numeral, repicada i exacta,
ben comptada i mesurada. En Fa
ges, que porta, segous sembla, quel
com de fort a l'esperit (per alguna
cosa és empordanés) te amb aixó un
principi de fons ben personal- per

omplir la
«Rosas»

seva

com

a

poesia. Si prenent
punt de partida sab

també una forma de técni
exacta, creiern que ben aviat ens
donará realitzacions completament
d'ell. No ha pa_s d'ésser-li difícil do
minar la forma i recrear-la segons
mesura, ell que és fill de l'Empor
dá, terra de sardanistes...

crear-se
ca

EMILI FERRER.—Es curiosa la
tendéncia que tenen els nostres pin
tors 1 dibuixants a convertir-se en
caricaturistas, d'un ternps a aquesta
banda. Per?) l'Emili Ferrer és un ca
ricaturista nat, aixó és, meitat di
buixant rneitat literat. La seva da
rrera expoSició, que conté dibuixos
publicats a «La \Tau de CataIunya»,
i 'per tant ja coneguts del públic, s'a

gua.nta perfectament

i

se

salva

com

si fos una cosa inédita. Fa posar
nerviós, la caricatura d'En Ferrer;
parqué va més enila de la caricatu
ra; perqué una part de la llegenda
humorística escrita amb paraules co
en el dibuix, en el posat, en
expressió deis personatges. I ai

menea
la

xi
i la seva gracia corrobo
ren, accentuant-ne els trets, la gra
cia o el grotesc deis ninots. 1 En
Ferrer és un caricaturista doble, o,
rnillor dit, complet: parqué dibuixa
amb el Ilapis i comenta amb la

ploma.
RAFEL LLIMONA.—Pintor nou;
que no vol pas dir novell. Es un

pintor. Intrepidesa, paró, en el fons,
reflexió, i ganes d'anto-analitzar-se.
Es sensible i elegant, paró se u veu
que .no s'ha forrnat encara un pro
grama de treball. interior i exterior,
Del seu ús propi. Vacilla. Perb des
prés de caure s'aixeca arnb una gran
decisió. I recornenea. «Les rosas»
ens semblen el quadro que marca la
veritable personalitat d'En Rafel
Llimona, i en ell velem concentra
das les qualitats 1 els defectes dis
persos en més i en menys darnunt
les aitres obres. Si la melodía sab
posar-se un abriP....all d'harmonia i en
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fortir-se els óssos arnb el vi fort de
la técnica, En Rafel Llimona será
ben aviat un pintor que fará parlar
d'ell.
VIDRES J. M. GOL.—La primera
davant deis vidres d'En
Gol és la de que son l'obra d'un ro
mántic de l'esmalt. Sembla que fiqui
la má núa dins el forn encés, en
prengui trossos de flama amb el cap
deis dits cremats, els humitegi arnb
el pic de la liengua diabólica, i els

impresió

enganxi

damunt del

vidre,

sense

po

lir-los ni netejar-los. Esmalta gras
sament. No sabem quines profundas
afinitats ens fan pensar amb la pin
tura d'En Nonell quan veiern i admi
rem els vidres d'En Gol; cosa sub.-

jectiva, és•ciar. I el que més ens
plau, pel damunt de les vitrinas de
l'exposició, és aquesta alenada cáli
da, impetuosa, espurnejant, que fa
d'aurbola als vidres refredats, com
una resplandor d'heroisme a mig re
soldre...

LLUIS MERCADÉ.—En Merca
dé. quan pinta,

cubreix la cara
amb un antifae de gravetat. 1 pinta
paisatges majestuosos. Havem corn
parat les teles una•amb ultra i sern
bla que totesahagin sigut pintadas
«d'un jet» com diuen els francesos
de Franea. Horn diría que la aluna
es

da creadora que

nifestar-se amb
no va

comenear

va

una

a ma

tela, qualsevol,

estroncar-se fins

a

la darrera

tela, tarnbé qualsevol. La exposi
ció. en, conjunt, és un paisatge cf
clic. I al fons de la técnica castiga
da, una delicadesa suavíssima que
fa rnolt bonic. Aquesta graveta.t
aquesta delicadesa ens fan pensar
que En Liuis Mercadé porta quel
Cbm amagat i que qualsevol dia ens
sorprendrá amb un giravolt pictó
que

ric
arnb les

no

tindrá rés que

sayas

veure

obres actuals.

CAMILO CASTELO BRANCO.
Ha celebrat Portugal aquests
días el centenari del gran novel`lis

—

ta tan intens 1 tan intim i tan agra
dat de les animes, ánima endins,
que els seus cornpatriotes li han
atoro-at la 1.:.ribria de dir-li sencilla
ment Camilo. I
com

el!,

tenen.

no

i aouesta

n'hi ha d'altre
tots l'en

glória

PAUL-LOUIS COVRIER.—Fran
ça ha celebrat suara el centenari
del célebre autor deis Pamphlets.
La nostra recordanea voldriern
que participes una mica del tó d'a
llieonament que escau als nostres

desiligats, agressius
personalitzacions.
dies

i d'inútils

moments més agres
oblidá mai la bella for
ma; la gracia fou sempre somrient a
En els

Covrier,
la

seus

no

impertinéncia.

seva

Tot plegat vorejant la composi
ció pastixada, si voleu.
L'horne volia assegurar-se un
clássics, fos com fos.
Ilion entre els
ANGEL G.ANIVET.—Un aspan-que gairebé no ho semblava.
Nosaltres no l'estimém del tot, pe
par
ró l'estirném bastant. Ens plau

yol

qué

era

tan intel.lectual i ens plau
parqué era tan poc po

Inés

encara

lític. I, finahnent, ens plan encara.
més perqué la majoría de gent, en
parlar d'ell, diu que era «un pensa
dor». La qual cosa dóna a arden
dre, amb un pic de coYssor, que la

majoria de la gent té molta gracia
en batejar segons categories els
rengles deis hornes que escriuen.
Pensador, inquiet, melancólic, ar
dent, vehement, nerviós, ciar, G.a
nivet salta pel damunt de la seva
época i de la patria i la gent de la
época. Devia haver sofert
seva
rnolt en aquest inón, i sobretot en
l'época 1 el país on visqué 1 escriví.
Per tot aixó, i per la gran honrade
sa de criteri i de paraula que infor
mé la

seva

obra, nosaltres,

cata--

lans, podem dir com hornenatge a
Ganivet que encara ens interessa,
sense

peró

interessar-nos per

corn

plet.
TEA7 RO DEI PICCOLI.•—Vitto
rio 'Podrecca ha presentat al nostre
públic la seva companyia de petites
persones de roba i cantó, feta ex
pressarnent per a divertir les peti
tes persones de carn i ossos. Aixb
vol ?ir que els ninots italians i els.
infants catalans s'han trobat con a

les persones grans, que
a
la fasta, han. fruTt
d'un espectacle deliciosarnent ado
rable. El teatre catalá per a infants
s'está movent dins un ambient d'ino
centonisme 1 xavacaneria lamenta-casa.

1

tarnbé

Que

aren

ble. La companyia de ninots de Vit
torio Podrecca, prescindint d'actors
veritables, ha demostrat que als in
fants cal tractar-los com a tals. I
que movent amb art exigent i amb

gust depurat unes guantes figures
de cartó pintat i de roba sorgida,
hom pot fabricar per la gent petita
actors mes veritables que els
de debó. Uns actors que es mouen
1 bailen i es barallen per obra i gra
cia d'algtí que no es vett. Ells no
nos

ja en té el públic
minúscul. L'anima deis nínots d'En
Podrecca és l'anima rnateixa deis
infants del públic.
tenen ánima. Peró

EL LITRE 1 L'AMFORA.
Del
Jean Florence
—

recull d'articles de

(Jean Blum),

el

primer

deis

quals

porta aquest titol, tradu'im alguns
-conceptes interessants, esclaridors,
o, si més no, -suscitadors amb con
clusions intelligents, de «la lluita
-final entre la Poesia i la Bellesa»
-corn diu el séu autor.

«Es tracta de saber qui, entre el
litre i l'arnfora, dóna más a la poe
.sia. Es inutil cercar la comparanoa
entre els dos, relativament al vi, ja

sabut, el vi es un
graos subgectes poétics. Cal
-que,

con]

és

dels
exa

minar i comparar els merits del li
tre.amb el de l'amfora, sense pen
sar en allb que horn pot posar-hi,
tant és veritat que hom no hi buida
rés que no sigui del millar; i, enca
sense
ra una volta,
insistir- sobre
aquest punt, considerant nomás el
litre com a litre i a l'ámfora com a
ámfora, d'igual manera coro, fa al
guns segles, boro comparava, des
del pttnt d'obir de Ilur valor litera
ria, l'oda, el dlarg poema, el sonet,
-cleixant sempre al poeta la Ilibertat
de posar tot alió que vulgui en el
-sonet, el Ilarg poema o l'oda. I, a
comptar d'aleshores, hom veu per
fectament alió que distingueix el li
tre de l'amfora; és que el litre es
modero, i l'amfora antiga; l'escala
del litre, es decantará, dones, so
bre el present, aplicant-se a susci
tar de les coses usuals la poesía
que tanquen, mentre l'escala de

l'amfora tindrá una preferéncia pe.I
passat i trobará la seva font prin

cipal

de

poesia

.arqueolog,ia.

en la história i la
En el pre.-sent, al qual

i altra escola pertanyen neces
sáriament i del qual cap d'elles pot

instant i que digui si ho fa o no ho
fa igual. Mentre les paraules poe
sía, poética. poema, poeta, malgrat
el terrible abús que hom n'ha fet,

una

fer
una

abstracció, la primera tindrá
preferéncia marcada per alió
difereix majorment del passat

han

que
i que sembla així anunciar el per

vindre i la segona recercará pel con
trari, tot alió que gairebé no sem
bla pertanyer al present i recorda
al menys el passat hi posa arrels
profundes. Car hom no pot pas par
tir del fet que l'alifara es triaba so
vint feta trossos i d'ací alguns
anys, hom podrá dir el rnateix de
l'ampolla, del litre, que ofereix mol
tes menys garanties de solidesa.
Aquest és, doncs, el criteri que horn
ens ofereix; heus aquí en quin or
dre i en quines condicions la bata
lla sembla plantejar-se. Aquest cri
teri, es el calendar. és l'Art de ve
rificar les dates, i la nova baralla
literária, la gran qiiestió que sepa
ra

els

combatents; es

la antiga

una

certa

«bellesa»,

en

canvi

científica, prou ingénua, prou
perqué el rastre de fosfar
hi devingui aparent, els misteriosos
carácters Ilegibles, i el sentit desci
frable. -Tots incrivim poesia al nos
tre entono. El poeta és aquell qne
sab llegir la poesía que, coro tots
nosaltres, inscritt damunt tots els
murs, tots els cels, tots els ernpe
drats. totes les botelles (ja hi sorn)i
tots els Litres. Si n'inscritt molt ra
rament damunt les Amfores, és de
gut a que, coro que és poc savi, no

aquí que, finalment. les línies
del combat es dibuixen i precisen.
Es la Iluita final entre la Poesia 1 la

coro

cree

insensible a la .Bellesa i
ésser sensible a la Poesía. Es

La Poesia ha creat la BeIlesa,
ha creat totes les coses. perú
la ?no-rata Bellesa només li ha res
post amb la negació de les seves
obres, amb una hostilitat constant,
constanment estéril.»
.

....

soc

precisament

per aixó que em poso
al costat del Litre contra l'Amlora.
Jo em maiiio deis rnots «bell» i «be
Ilesa» i quan els

uso, és que no tinc
gran cosa per din; és un compliment
que faig quan no soc completarne.nt
sincer. Que el lector ho sigui un

gairebé

oscura,

sab de que és tracta.

Jo

estan

poc

la mateixa cosa; horn no els creuria;
peró diran que el Litre és poétic.
que és més poétic que l'Amfora.

Bellesa.•

una

Mi ha poesía en tot alió que es re
laciona amb l'home. El dit de l'ho
me passant damunt les coses, l'es
guard de l'home acariciant les co
ses, hi deixen un rastre de fosfor
que constitueix llar poesía. El poe
ta és aquell que te una ánima prou

con

heus

frescor,

desacreditats i ja no signifiquen gai
rebé res. I, no obstant, hi ha infini
tament menys belles coses que co
ses
poétiques. de bellesa que de
poesia. Tal cosa que és bella no és
poética. Tal altra que és poética no
és bella. El món és perfectament
poétic, car és l'obra del Deu-Poeta.
Peró la bellesa perfecta no és d'a
quest món. La vida és una poesía
perfecta. Peró la perfecta bellesa
no és vivent, i és, tal vegada, la
mart. La poesía és bellesa en for
mació; la bellesa es poesia que es
deforma.

tesa deis Antics i els Moderns!

La qiiestió general que nosaltres
creiem reconéixer al fans del nou
deba.t es dissimula, i en lloc d'enti
tats, d'abstraccions de norns propis
grecs, llatins o francesas, alió que
hom oposa son dues coses perfecta
ment concretes, dos sírnbols tan tan
gibles com dues banderes, tan elo
qiients con articles de fe, el Litre
l'Amfora. No sabriem prendrels
m. assa seriosament, no sabrien con
cedir-loS-hi massa importancia. I que
tenen, dones, que dir d'ella. els par
tidaris de l'Arnfora? Diuen que és
bella, que és més bella que el Litre.
Del seu costat, els partidaris del Li
tre que diran? No gosaran pus dir

guardat

invencible virginitat; els de «bell»

CAL EÇA,IFNTAR:
L'estrena al Teatre Catalá Ro
en
vetilada selecta, de «El
i'larza.nt de Venécia», de Shakes
peare, en la bella traducció de Magí
Morera i Gallcia. i la exc.ellent acu
llida que li ha fe-t el nostre públic.
—

mea,

143

La publicació de «Fruits tar
dans», poesies humorístiques de Ra
món Serra Toneu, própies per és
ser Ilegides en reunions casolanes.

tada després de la guerra; i de la
campanya contra la Nouvelle Sor
bonne. També reunida en volum al

La série de concerts Igor Stra
winsky al Gran Teatre del Liceu
amb programes d'obres del mestre

volgut parlar de la Franca intel

—

—

modern

rus

,

dirigides pel propi

La aparició de la revista de
totes les arts, «Quatre coses», edi
cions Joan Merli, fillola de «La ma
trencada» i continuadora de la seva
tónica excellent.
—

La secció «Contes de La Ven»
«La Veu de Catalunya», per la
qual passen cada dimecres i dissab
te les firmes deis nostres millors
—

a

literats.

La contintfitat de les publica
periediques «La Novella Es
trangera» i «La Novella d'ara»,
arnb traduccions deis grans autors
-estrangers la primera i deis escrip
tors catalans en barreja ecléctica,
la segona.
•

—

cions

—

lectual

a

contemporánia.

El quadern d'abril de La Nou
velle Revue Francaise dedicat a la
memória de Jacques Riviere. El

«Disperses», de Verdaguer,
popular de la «Ilus

la collecció

tració Catalana».

concert de

joves

i

gloriosos,

d'a

mics i contradictors a testimoniar
una consideració altament valora
dora i un respecte coneixedor de
l'obra que s'anava fent. L'exemple
de normalitat literária, animador de
les vocacions noves amb la certesa
de trobar companyia—(no crits ni
lloances balderes ni oposicions sis
temáticament personalitzadores si
no aixó que ens manca a nosaltres,
companyia)— la sobirana llibertat
de l'arnistat.
La nova revista francesa La
Recae da Siécle. A part de les cró
—

niques fixes, conté el primer nú
Charles
mero les signatures de
Maurras, Marius André, Pierre Thi
rion, Philippe Chabaneix, Fagus
Dominique.
Un quarto di secolo, balanc de
l'espiritualitat italiana del 1900 al
1925 per Mario Vinciguerra (Piero
Gobetti, editor, Toro). Hi és dita
—

«Art Novell», revista literária,
el tó orgánic de veritable revista
que van prenent els seus darrers
números.
—

Corrandes segarrenques de
J. Iglesias Guizard en les quals és
recollida en tots els seus aspectes
de lirisme de dramatisme i d'ironia
l'instint guspirejant del poble. Amb
tata l'amplitud, que la brevetat
comporta, de les obres instintives,
amb tota la localització del sentit
—

popular que la génessi de la corran
da justifica. L'afectuositat del pró

leg d'A. Busquets i Punset ens sem
bia entusiásticament injust en algu
nes apreciacions. Nosaltres no sa
briem oblidar que, després deis es
rnentats, altres poetes catalans han
fet de la corranda obra d'art de la
més auténtica creació personal. I
entre els poetes als quals ens refe
rim alguns deis reputats com abs
tractes i oposats al neo-popula
risme.

la

significació

de les

revistes 11

Concito, Ji Marzocco, Flegea, Leo
nardo, II Regno, La Voce. Hi és
ponderada la influéncia de Croce,
de Gentile. de Renato Serra, de
Panzini, de Ferrero, de Tilgher, de
Pirandello, de Manacorda. de Buo
nainti, de Giuliotti, de Papini, de
Borgese i d'altres.

No son negligides les darreres
rnanifestacions valorables i
re
corda el Ilibre essencial sobre la
Cultura italiana publicat l'any 1923
per Giuseppe Prezzolini del qual
LA REVISTA feu el degut esment.
Hom pot veure com tatnbé fora
de Catalunya posen ordre a les dei
xes critiques del quart de segle que
nosaltres estem desentranyant.
—

La conferéncia del nostre amic

Adolphe Falgairolle, a l'Ateneu, so
bre el tema Le problerrze littéraire
de la France actuelle.

La mort d'Alfred de Tarde co
negut per Agathon autor, junt amb
Henri Massis, de la célebre infor
rnació Jemes gens d'aujourdhui pu
blicada l'any 1913 i refeta i comple
—

Engzzatzy

144

ne

Le retour d' Amazan, conver
sacions sobre la literatura france
sa, d'André Thérive, comencat de
publicar al n.° d'abril de La Revue
universelle.
—

—

autor,

en

l'altre ha calgut cercar
referéncíes a tots aquelis qui han

qual com

La tercera edició de Les origi
de la Psychologia contemporai
per el Cardenal Mercier.

—

nes

El Ilibre primer de la mono
histórica-artística Santa Ma
rio de la Mar, per Bonaventura Bas
—

.

grafia

segoda.

La Postille del Croce, Libera
lismo al darrer n.° de La Crítica.
—

.

Aquesta crítica de la que ara
fa i que certament no será mai
árida per les Administracions dels
diaris i de les empreses teatrals o
editorials: «Tal obra, ben entesa,
assimilable pel gran públic i que do
nará molt bones entrades o molta
demanadissa d'exemplars.»
—

es

Del llibre de René Johannet
Anatole France est-il un grand écri
vain?, aquestes paraules finals.
«Cada un deis nostres grans es
criptors ens ha dotat d'un génere,
d'un estil, d'una sinceritat, d'una es
garrifanca nova. Cada un ha deixat
el nostre esperit més ample, ha
alleugerit el nostre gust, ha afinat
la nostra sensibilitat. Es sabut o
sentit el que devem a Villon, a Boi
leau, a Bossuet, a Verlaine, a Vi
gny, a Montaigne, a Hugo a Fe
nelon.
Qué devern a Anatole France?
Costana dir-ho. Estil i idees, emo
cions i imaginacions, no ens porten
cap trobalia feta. Tot el que li ha
—

passat per les
queta prévia.

mans

portava una

eti

Anatole France? En política un
cego, un hipócrita., un covard.
Anatole France? .Moralment un
destructor, un impotent, un sal

vatge.

An atole France? Literariament un
bou assao-ista pero de segón ordre,
un

imitador

sense

joia.»

—El recull Poesie (1916-1923) de
a les edicions de La
Nouvelle Recae Française.

Jean Cocteau

—Que com si volgués redimir el
displicent diletantisme deis qua
derns que la casa Rieder edita sota
el títol general Cristianisme, entre
els quals el de Propos d'Alain asse
nyala el parloteig de tó més intel

lectual, Pierre Lasserre ens ofe
reix rigurosa seriosa i plena la se
va obra La jeunesse d'Ernest Re
nan (Historie de la Crise religieuse
au X1Xe. siéde) que la casa Garnier
ha comencat de publicar.

hertz tingut jocs Florals. Associenz, peró, a la joia de Shakespeare que enalteix
aquestes págirzes de LA REVISTA la nostra recordança de la poética !esta.
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Rivista. di letteratura

llibreries:

Verdaguer, Rambla del Mig, 5.—Puig Al
fonso, Placa Nova, 5.—Editorial Poliglo
ta, Patritxol, 8.—Nacional Catalana, Gran
Via, 613.—Llibreria Italiana, Rambla Ca
talunya, 125.—Llibreria Catalonia, Plaça
Catalunya, 17 i a la direcció de Edicions
Pátria, Diputació, 95.
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