LLETRE
posar-riie la capa per tal 'de
casa món amic Ewald. Pe
r?) m'havia entretingut amb un llibre,
un vell llibre, i la nit havia vingut com
ve la primavera a
Rússia. Uns instants
abans la cambra estava clara, ádhue els
recons mes allunyats, i heus ad
que
ara, les coses semblaven haver estat sern
pre subrnergides dintre el crepusele.
Arrea es badaven grans flora 1 una Iluis
entorn de Rus calzas
sor tremolava
de vellut com sobre ales de libIllula.
Ewald, el mea amic paralític, no es
trobava a la seva finestra. ;lo, dones,
no em váreig moure de casa. Qué havia
insaabinat d'explicar-lis? No me'n re
cordava. Un moment després, perb,
.vaig sentir que algú esperava de mi
aquella histbria sperdada, un 'borne so
litari potser, un home que estava asse
gut lluny d'allí, a la finestra de la seva
cambra obscura, amb la mateixa foscor

A.nava

a

dirigir-me

potser

que ens embolcallava, a mi i a
que em voltaven. Aixl fou com
vaig comenaar a contar a Pobscuritat.
ella s'inclinava cada vegada més pro
fundament sobre mera de manera que

les

coses

jo podia parlar cada vegada rnés baix,
precisament tal com calla a la meya
histbria, la qual es .desenrotIla, per al
tra banda, en Pactualitat. Heus-la ací :

Lassmann

trobava a casa la seva
mara de la qual
gaudia d'una situació particularment en
vejable : era industrial 1, a Inés,. tenia
el títol de conseller imperial. A l'hora
de dinar, després del quart plat, el
doctor pregunta :
—Dignes-me, Sofia, qué
fet de
Clara?
—Quina Clara?
—No record° el sea cognom. Aque
lla nena, saps?, la filla del nostre veí
amb la qual jo de menut jugava..
—Ah, et wefereixes a Clara Soell
ner?
—Soellner, aixb!, Soellner. Ara xne'n
recordo. Soellner era aquell vell horri
ble ; perb qué s'ha fet de Clara?
—S'ha casat.a. I per altra banda viu
molt apartada.
es

germana menor, el

totes les portes, era
nara cases, hom ti

•

—

Després d'una llarga absIncia el doc
Georges Lassmann retornava al seu
hi havia posseIt gran
país nadiu. Mal
no

Només hi tenia dues germanas,
casarles totes cines. Ben casadas, soga
rament. Reveure-les després de dotze
anys era l'única finalitat del sea viat
ge. Perb durant la nit, mentre roma
nia desvetllat en el tren atapeR, II sem
blá que en realitat eh l anava a la re
cerca de la seva
infantesa, i esperava
trobar-ne quelcom en els valle carrars
del poble : un pbrtic, una torre, un

importa quin

motiu

cralegria

tristesa en el qual es aeconeixeria.
Un hom es perd tan fácilment en la
vida! Varias coses recordava ara : el
rechfit pis del carrer Heinrich amb els
pestells brillants i els trespols pintats,
mobles escassos i els seas parents,
aquella dos éssers gastats, gairebé con
descendents amb tot ; els dies de la set
mana, rápids i pressosos, i després els
diumenges, que semblaven sales buida
des, les raras visites que hora rabia
rient o amb timidesa, el piano desafi
nat, el vell canari, el silló heretat en el

qual

no

estava

permés

asseme's,

encara

da

d'un any que contínuarnent ti maga
va :
«Vés-te'n de viatge». Jo sentia
com
ti era necessari. Un cha, brome
antiga corripanya de jocs estava real jant, cm digné : «Jo o un fill.» «La
ment davant seu. Cerca encara una ve fill» 11 vareig .contestar. 1 se'n va anar.
gada la ma d'ella 1 l'estrenyé ; després
—1 quan tornará?
Pamolla i esguardá la cambra, entorn
—Quan el nostre fill sabra pronina
sea.
Semblava no contenir res de su ciar el sea nom. Així ho convinguérem.
pedita Al pea de la finestra una bula,
El doctor volgué fer una observació.
plena de llibres i manuscrits, on Clara perb Clara rigué :
devia treballar. La cadira estava en
—Com que és un nom difícil lisiaran,.
cara fora de lloc.
d'esperar algun temps encara. Angta
—Escriviu,?
pregunta 'el doctor, 1 lino no fria dos anys fins a l'estiu vi
comprengué com era d'absurda aquesta nent.
pregunta.
—Estrany
digué el doctor.
Perb Clara contesta sense cap encon
—Que és estrany, Georg?
giment :
—Que comprengueu tan b6 la sMa.
Que alta sou i que jove 1 Qué bou fct
—Sí, tradueixo.
de la vostra infantesa? Erem dos in
—Per a imprimir?
fanta en tanta de manera deslligats de
—Si
digué Clara, senzillament
tot. No obstant no es pot canviar
per a un editor.
com
si allb no hagués existit.
Georg velé al mur algunas repro fer—Volea
dir que, seguint el curs 'na
tural de les coses, hauríam hagut da
sofrir per la nostra infantesa?
—Sí, és justament aixo el que val'
dir. Aquestes pesants tenebres darrera
l'ostra amb les quals establim relacians
tan febles i incertes... Existí un tarrais
al qual lliurávem les nostres primídes.
tot el nostre comenaament,
tota
la
nostra confianla, les llavors de tot alk)
que un dia s'hauria convertit en... I
de repent sabem que tot abab s'há eii
fonsat en un mar, i ni tan sols sabem
exactament quan. Ni ens n'adonárem.
Foti com si algú reunís tot al driza que
posseeix per tal de comprar-se una plo
ma i clavar-la al sea capell i. el
,rimer
vent vingut se la hi emportés. Natural
ment, en arribar a casa seva sense plo
ma només li resta preguntar-se on pot
'lavar anat a parar...
—Us ho ben preguntat aixé, Georg?
—No, ja hi he renunciat. ,Jo roman
a() no sé on, després deis dei: anys.
quan vaig deixar de pregar. La resta
—

-

o

aniversari,
burg, un

inclinat

retaat.
—Sí, jo a el nen. No és proa? Us
explicaré per qué. Angel() és nintor.
El sea nom no és molt conegut. Fins
aquests darrers temps ha lluitat con
tra el món, contra ell mateix, contra
mi. Sí, contra mi també. Car Lela niés

.

cosa.

no

rabuda a les mi
palesava sempre

"clisYreiament.,

niunt el

A 1'

molta benvoleno, naturalment ; tot
hom es comportava amb ella com ca
lla. Hauria pogut orear-se facilment
una situació
heus ací, donas, que
Clara, un dia, als dos anys de casada,
mamá per no tornar més. Vimagines
aixb : marxá. 1 no dines a on? A Ita
lia. Un senzill viatge de plaer i, és
dar, no sola. Ja l'any anterior a Ist
seva partenga nosaltres no Phavíem in
vitada, com si haguéssim pressentit el
que faria. L'arquitecte, un amic meu,
un borne d'honor, un home...
—1 Clara?
va
interrompre el doc
tor, aixecant-se.
—Ah, sí. El cástig del cel li ha
caigut damunt. L'home amb qui se
n'aná
hom din que és un artista,

tor

pou,

tor

Un conte de Rainer Maria Rilke

a

no

cm

—I
mi?

un

oncle que arriba de Ham
teatre de titelles, un orgue
de maneta, una invitació d'infants
algú que erida : «Clara». El doctor está
a punt d'adormir-se. El 'tren s'ha ata
rat en una estació, passen Ilums i el
rnartell colpeja les rodes deis vagons.
Fa : «Clara, Clara». Clara
pensa el
doctor cornpletament desvetllat
qué
—Sí
(ligué el senyor conseller, i un ocell rar
com qui no fa res.
par
vol dir Clara? I aviat sent un rastra,
el sea ganivet s'esllavissá damunt el qué sí, així que varen arribar a Murria
rostre d'infant de caballa rossos
un
librea el vol i no se l'ha vist més. La
llisos. No podria descriure'l, perb té el plat, p;rinyolant —; molt apartada.
—La coneixes també, tu?
pre deixá amb un fillet.
sentiment de quelcom de silenciós, fe
El doctor Lassmann es posa a recór
ble 1 abnegat, de dues estretes espat gunta el doctor, girant-se vera son ea
rer Phabitació, agitat.
Iles de noia, comprimidas encara per nyat.
—Sí... i...
molt superficialrnent ;
—A Munic?
un vestit descolorit de tant reatar-lo.
—Sí, a Mutile
respongué el senyor
I anava a inventar-se un rostre, quan és molt coneguda ací.
Marit i mallar canviaren un esguard eonseller aixecant-se també—. Hom as
heus ací que eh l sap ja que no té ne
cessitat d'inventar-lo, que el rostre está de mútua intelligIncia. El doctor supo segura que hi mena una existIncia
allí, o millor dit, estava allí abans. D'a sá que per una rstó qualsevol els devia molt miserable.
—Q.ul vol dir : molt miserable?
questa manera el doctor Lassmann, no ésser desagradable de parlar d'aixb, i
no
insistí més.
—Home, econbmicament
féu el
sense mesana, es recorda de Clara, la
Per contra, el senyor conseller, quan conseller esguardant el seu eigars--. En
seva única compánya de jocs.
Fina a l'edat de 10 anys, l'°poca en la seva esposa els deixá sois prenent demés, en general, no?, una d'aquestes
café, palesa el seu interés a rePren existIncies...
qué hom Pinternas havia comparta el
Tot d'una, posant la seva ma cuida
amb ella tot allb que li esdevenia. Cla dre la conversa sobre el mateix tema.
damunt Pespatlla .de son cunyat,
da
—Aquesta
Clara
pregunta
amb
ra no tenia
gerrnans ni germanas, i dl
satisfacció.
un somriure malicies bo 1 esguardant cloqueja de
es pot dir que tampoc, car les sayas
—Et diré que adhue es fa córrer que
germanas grans s'ocupaven ben poe caure la cendra del sea algar dins el
era, cm sembla, vía de...
d'ell. Perb des de Ilavors no havia sa cendrer de plata
El- doctor esgira bruscament i es di
but res més d'ella. Com havia estat una nena tranquilla i més aviat lletja,
rigí cap a la porta. El senyor conseller,
possible aixé? Recalca el coz enrera. Ella veritat?
la má del qual havia caigut de l'espat
El doctor calla:
era una nena pietosa, recordá 'encara
El senyor conseller se ti acostá i amb lla de son cunyat, estigué ben bé dos
abans de tornar-se a preguntar : qué
minuts per tal de refer-se de la seva
deu haver estat d'ella? Durant una bo una aire confidencial :
estupefacció. Després. aná a trobar la
—Quin
assumpte
I
No
en
saps
res?
na estona el turmentá el pensament que
—Tu no ignores que no he parlat seva dona i malhumorat digué :
ella pogués ésser morta. Una angoixa
—Sempra he afirniat que el ten ger
infinita l'envaí en el departament exi arnb ningú.
—No hi fa
contesta el conseller ma tenia un carácter estrany.
gu i atapeVt. Tot semblava confirmar
I la seva mallar, que acabava de fer
Hauries po
la seva suposició. Clara era una nena amb un somriure subtil
petar una becaina, badallá mandrosa
delicada; a casa seva no l'havien mai gut llegir-ho als diaris.
—Qué?
pregunta
el
doctor, ment :
mimada i plorava sovint. Segurament
—Déu mea, si.
devia ésser morta. El doctor no pogué nerviosament.
Quinze dies després el doctor mama.
—Un assumpte, senzillamént, que
suportar durant :molta estona acatest
De repent s'adoná que havia d'aliar a
pensament; molesta alguns dorments i li ha alienat la consideraci6.
Aquesta frase sorprenent vingué dar cercar la seva joyentat en una altra
se n'aná al corredor del vagó.
Obrí una
finestrella i esguardá la foscor per on rara d'una glopada de fum i l'industrial banda. A Manic, en un llibre d'adra
dansaven espumes de Loe. S'assossegá. n.'esperava l'afecte amb una benestan ces, trobá : Clara Soellner, Schwabing,
tal correr 1 tal número. Anuncia la
I quan més tard torna al sea lloc s'lli aa infinita.
Perb un cop l'afecte fou prodat no seva visita i es posa en camí. Una darla
adormí malgrat la incamoda posició.
L'encontra amb les sayas dues ger semblá pas plaure-li. Agafá una conti esvelta el va rebre en una cambra plena
preocupada i amb un to nota de llarn i de bondat.
manas casadas es desenrotllá. amb un nenaa
—Georg, us recordeu encara de mi?
objectiu, i com ofés, comenaá :
cert malestar. Tots tres semblaven ha
ver oblidat el fluny que sempre hayion
—Hom la casa amb Lehr, l'arqui
El doctor s'astorá. Després digué :
—Sou v6s, dones, Clara ; sou ben bé
romas uns dels altres, malgrat llar es tecte. Tu no el conegueres. No era un
tret parentiu, i tractareri en els primers homo molt vell; tenia la meya edat. vós?
Ella captingué la seva dolaa figura,
moments de comportar-se com a germá Ric, acceptable, no ereguis, completa
i germanas. Perb aviat es refugiaren, ment acceptable. Ella era pobra, no de front par, completament immabil,
per nadu acord tácit, dins aquell .to era borrica ni educada. L'arquitecte, de com si volgués donar-li temps de l'eco
Aixb dura bastant estona.
neutra i correcta que la societat ha totes maneras, no volia pas una gran
creat
per tal de servir-se'n especial senyora, sinó una modesta dona de sa Finalment, el doctor semblá haver tro
casa. Heus ací que Clara—se ti obrien bat queleam que 11 provava que la sera
ment en circumstancies ,aorn aquella.

que

—

•

—

—

heu recordat de

porti alguna

cosa...

una

explica

doctor reposa el cap entre les
fredes i convulsas.
Clara digné:
cm recordo tan
poc de la meya
infantesa que cm sembla com si entre
ella i jo lii hagi mil vides. Per?.) ara
que m'hi féu pensar cm ve a la me
mbria el record d'un. vespre. Vósill
,,itéreu a casa nostra. No us esperarcm.
Els vostres pares havien anat sens club.
te al teatre o a alguna altra banda.
Tot estava illunainat a casa nostra. Mon
pare esperava una visita, un parent, un
parent Ilunya i ric, si mal no record°.
Venia de... de... no sé d'on, de melt
lluny de totes maneras. Les portes es
taven obertes, les llánties brillaven, Ja
mare, de tant en tant, allisava la funda
del sofá. Mon pare rornania dempeus
la finestra. Ningú no gosava asseure's
ni canviar una cadira de lloc. Nosal
tres, la quitacalla, escoltávem a través
la porta. I com més tardava, Inés .me
ravellós esdevenia Phoste que aspe.rá
vem.
Sí, adhue temíam que arribes
abans d'haver assolit aquell darrer
grau d'esplendor en qué cada minut de
retard ens l'apropava més. No clultá
vem pas que no
vingués. Ell havia de
venir, paró donern-li temps parqué es
sayas

duceions d'obres italianas. Una (Penes
Giorgione.
era el «Concert» de
—Us agrada,?
El doctor s'acostá a la imatge.
—I a vós?
—Mai no he vist l'original. Es a Flo
réncia, veritat?
—Al palau Pitti. Cal que hi anea.

—ExPressament?
—Sí.
Una Aliare 1 senzilla alegria planava
damunt d'ells. El doctor aixech el seu

esguard pensívol.
—Qué tenia,
seure-us?
—Estic trist
que...,

Georg;

no

volea

as

balbucejá
Creia
perb veig 'que no esteu naces
—

—

—

as

cio'.
El

—

—

és que

—Es per aixb que he vingut vers
vós. Vós son Púnic testimoni d'aquel!
temps. He cregat que podré trobar en
vós... alió que no puc trobar en mi. Un
gest qualsevol, una paraula, un nom

un

—

pertany.
com

sitada com em pensava.
Clara somrigué.
—Sabeu la meya histbria?
—Sí, és a dir...
—Oh
1.'éu ella interrompcnt-lo—,
no
és culpa deis homes si l'han des
figurada. Les cases que vivim no poden
sovint expressalase, i qualsevol que lea
expliqui necessariament ha de cometre
—

errors.

mans

devingui gran i puixant.
Silenci. El doctor :
—Qué és el' que as ha fet tan bona?
De repent el doctor aixeca el cap i
—Tot
digué ella amb una dolaa digué amb tristesa :
—Perb tots dos sabem una cosa : que
animació
Per qué pregunteu aixb?
—Parqué... parqué, al contrari, no vingué. Jo tampoe no Phavia obli
—

—.

sembla que hauríeu hagut de fer-vos
dura. Ereu un infant tan feble, tan
Semblants infants, més
abandonat.
tard, s'endureixen o...
—O es moren, volea dir. Bé, dones ;
jo també sóc morta. He estat marta
durant llargs anys. Des que as vaig
\retire per última regada, a casa vos
tra, fas que...
Clara agafá un objecte de sobre la
taula.
—Tenia, miren son retrat. Ha que
dat una mica afavorit. La seva figura
no
és pas tan clara, sinó més... esti
mada, més senzilla. Després as ense
nyaré el xneu fill que dorm a l'habita
ció contigua. lis un nen. Es diu An
gel°, com son pare, el qual es troba
de viatge, molt lluny.
—I viva' sola?
pregunta el doc
•

—

•

No—confirma Clara—,

després

—Perb fou

no

vingué.

d'un silenci:
tan ball aquell vespre!

l'espera, tatas aquellos llán
ties... el silencia. la solemnitat de toa
Alguna cosa es remogué en la 'caria
bra veYna. Clara s'excusa per uns rno
ments. Quan aparegué de nou, alegre
i

somrient, digué
—Poden

: :

anarahi tot seguit. S'Ixa
despertat i somriu. Perb, qué &lea no
fa ,gaire?
—Em preguntava precisament qué
és el que ha pogut ajudar-vos a atényer...
aquesaa tranquilla .possessió de vós raa
teixa. La vida no. as ha estat facil. Sens
(Seeapix a la pegs .11).

Xavier Benguerel, Premi
deis Novellistes 1936
Xavier

Benguerel,

que obtingué dar
«Premi Ignasi Igiésies» de
la Generálitat de Catalunya, amb la se
va comédia «El casament de la Xela,»,
••acaba de guanyar amb «Suburbi», no
'vela que .ja eesulta, finalista en el «Pre
mi Creixells 1935», el sPremi deis
rerament el

Novellistes» d'aquest

any.

Aquest Premi,. instituit i subvencio
nat per l'Ajuntament de Barcelona, és
concedit a la millor novella publicada
durant l'any anterior per sufragi di
mete deis novel:listes de
Catalunya.
Aquest any, per delegació de les dues
agrupacions que representen la totali
tat dels escriptors catalans, ha fingid
cura de la reglamentació 1 eserutini del
premi esmentat, la «Comissió de les
Lletres Catalanes» de la Generalitat de
Catalunya, la qual ha sollicitat el vot
deis quaranta-sis novellistes que figuren
com afiliats
d'ambdues agrupacions. El
résultat d'aquesta votació, en la qual
la novela de Benguerel ha hagut de
competir amb obres tan apreciables com
«Adam i Eva», de Joan Santamaria,
«La farsa i la quimera», de Joan Puig
i
Ferreter, «Moment musital», de
Caries Soldevila i «Desordre», de Ra

Xuriguera,

mon

entre

altres,

en

coin

cidir ami) el criteri deis jurats deis Pre
mis de la Generalitat, que han recone
gut en diverses ocasions la válua de
l'obsa literaria de Xavier Benguerel, el
consagra definitivament com un deis
minen eseriptors i nove•listes de Ca

talunya.
Es d'esperar

que aquesta nova distin
ció estimulará el nostre jove eseriptor
a
continuar la seva brillant
carrera
literaria, amb una major exigéncia
un desig ambiciós de stiperació.
*

*

*

I,'art de la novela es podria definir
com
l'analisi dramática de l'horne vi
vent.
rir el

Análisi, pesqué

tracta

coneixement deis detalls i deis
mbbils de les accions humanes. I aná
lisi dramática, perqué aquest coneixe
ment només pot ésser obtingut per la
intació i per la imitació de l'acció vis
ciida. En rigor, tots els mitjans són
bons per a arribar a aquest conei>ement
aventurer de l'anima. Hi ha, perb, una
novela d'observació, que és l'organit
zació lbgica, discursiva, del passat, i una
novela d'imaginació que passa al nos
sense explieacions 1
sense
O, millor encara, dit amb
paraules d'André Maurois, novelistes
iógics i novellistes mágics.
En efecte, una magia particular es
desprén de les noveles escrites. pela

tre

davant,

eomentaris.

poetes, que utilitzen les imatges, fariii
liars de Ilur esperit i no fets diversos,
organitzats i explicats, com els altres
novellistes.. Els poetes fan de la 'vida
una selecció molt distinta que els es

criPtors

que

Aniden

.

explicar

per

o

imitar allb que. perceben. Ilurs sen•tits.
Hi ha molt pócs novellistes catalans

d'imaginació. Aq.uesta penúria. .prové,

al nostre entendre, 'del fet que el nos
tre poble és massa coneret, ,massa vi
sual. Es, dones, .potser,. per reacció .que
els nostres noVe•listes s'han. prónunciat
per una novela de. pura iniaginació,
com
és el «Suburbi», de". Xavier,Ben
.

•

guerel.
El problema

novela,

com (1'«E1 teu secret», com de
«Suburbi». Corn de la seva obra dra
mática, encara inédita,
«L'endeml
d'Aurora», 1 del «Casament de la Xe
la», comédia premiada amb el sPrerni
Iglésies», de publicació imminent pel
Departament de Cultura ;de la Gene
ralitat. Benguerel. ha romas, filas avni,
fidel als tres grans ternes, imatges fa
miliars, del seu esperit, que donen ner
vi, vitalitat i vibració a la seva obra :
suburbis ciutadans, records d'infantesa
i amera adolescents. Un sol intent
vasió el dugué, a. la provatura parcial
ment fracassada, per bé que aprecia
ble, de «La vida d'Olga»;
Cal recordar els poemes de Bengue
rel. I rellegir-los, si velem arribar al
,

amb eh l
que. eS,,tracti. (V.o
bres de pura imaginació.• Perb tot pre
vé del centre mateix de la seva nostaks
gica vida interior i dóna voltes al •seu
entorn. Les confessions més patétiques
són precisament aquelles que conten es
déveniments que han restat latents, es
devenhnents que són com allegories de
la vida interior. Alguns. deis libres
més bells han estat escrits així.
Un poeta francés ha, clit : «Et qui
done a jamais ,guéri de son •enfance?».
Aqüest vers és el fons de. «Suburbi»,
en
les pagines ..en les quals •Benguerel
déscriu .meravellosament els sentiments
de la infantesa i de l'adoleselncia. De
la infantesa que ens persegueix tata
la nostra .vida i ens fa estimar els in
farits amb l'esperanea secreta de. seco
Menear amb ells --.-.al través «ella—,
allb inefable que havem perdut per
sempre més. I els de l'adoleselncise
aquells sentiments privilegiats que en
ceda éssers duren ni •iés una época de
terminada de la vida, i en, d'altres es
perlIonguen per .molt de temps, a se
gades per sempre. Sentiments absoluts
inexhauribles que són susceptibles de

semblanea

•

•

.

•

•

indefinidament i *que igno
la sequedat i l'egoisme quan topen

renovar-se
ren

anila el dolor i la desillusió. Hi ha en
ells com una mena de repte a 1"espe
rilncia, al qual molts bornes renuncien
.rápidament. Sentiments que tenen, en
casa, de singulars, que ni la tendresa
ni el desinterés no en són exclosos i (lúe
l'abnegació els és compatible amb el de
sig.,- Aquests estats de consciéncia, que
no tenen endemá en la vida, no són tarri
poc exPosats arnb massa freqiiéncia en
els libres, amb franquesa perb strise
brutalitat, com ho fa Bengmerel, al qual
evem agrair d haver-nos dernostrat que
no són encara del
tot impossibles.
L'estil de Benguerel és un estil in
definible que valora tot allb que escriu.
Es un accent de narrador nat, igual,
simple, unit, de Unja clássica i d'una
gran simplicitat. Dessota d'aquest estil
mesurat i flexible transcorren uns eants
misteriosos, fets de modulacions secre
fons de les seves noveles. Són uns ver tes, de
i de nostálgies. La bis
sos mig
ingenus mig allucinants, una taposiciósomnis
constant d'aquestes dues s'eus
mena.
de diari poltic d'emocions. Vi fa del Ilenguatge de
Beriguerel un ins.sions de carrers o de paisatges esti trument únic,
pelifónke. que no sa
mats, records d'amistat i d'amor, amb bríem
al de cap aItre escriptor
pállids rostres tremelosos apareguts en catalá. comparar
el crepuscle dels suburbis o en la claror
No es clon sense melancolia equest
enlluernadora deis matins de diumenge libre
encisador,' escrit per 'un poeta
platges
a
les
i a les festes populoses de
de la rnés exquiáida, dolorosa i vibrant
barri, tenen aquella complaenea de sen sensibilitat.
Una sensibilitat afinada de
timents
que només experimenten i
eonvaleseent. I la d'un infant, un gran
comuniquen els esperits sensibles que infant per a qui el món de
les emocions
miren les coses amb la mateixa in és tota la seva
vida. Així, parla volun
tensitat i emoció que si les veiessin
tariament de la infancia deis sehs per
per darrera vegada.
sonatges.
l'edat en'la qual ho ha des
Aquestes ombres fugitives són reflec cobert tot,Esfins
el somni, que el té avui
tides fidelment en «Suburbi». En al tan presoner i al qual
den les seves
guns moments 'la coincidéncia és tan
pagines millors. Benguerel té encara
absoluta que arriben a identificar-se les als. sentits. el contacte,
el perfum, la
frases. La declaració apassionada de visió 1 la
música de les coses, de la
Quimet, abrandat de desig i amb teta gent humil i deis barris obrers
en
els
l'exaltació romántica i illusbria deis quals ha 'aprés de
llegir
el Ilibresde la
seus
poes anys, repetida tres vegades vida.
en
la novela : «Perb jo t'estimo com
Després, com deia agudament Dau
si cm volgués morir» és la transposició
det, hom és acabat d'imprimir ; les re
exacta del vers «una Elegia : «Com
edicions coinencen.
si estimés potser cm sera dele morir».
* *
*
No és cregui, perb, que les noveles
La coricessió deis Premis literaria de
de Benguerel siguin novelles poltiques la
Generalitat origina petites• pollmi
o
extensos poemes en prosa. No. La
ques, aviat ofegades i que tingueren
poesia hi és menys sensible en llur for un ressb molt limitat, perqué l'aten
ma
que en llur expressió. El pensa
ció del públic esta ara absorbida lbgi
ment de l'autor és més Iírie encara que
cament Per altres problemes, d'una im
l'estil. Esdevé sovint que l'element
portancia immediata molt superior. Es
poltic d'una novella sigui exterior al possible que
esdevingui el mateix amb
seu assumpte
i doni la impressió d'és el «Prerrii
deis
per ai
ser-li juxtaposat. En «Suburbi» tots xb que tenim Novellistes» 1 és
interés
a
concretar la
els personatges senten la vida lírica nestra
posició sobre el paper. de la lite
ment. Fins Ponele Bernat, Rossend,
ratura en els moments presents.
i els que amb ells velen sser inés ar
Per a .1a literatura bufen avui vents
irapats a la terra. Es preeisament per de
tempeáta. Instrument meravellós de
aquest sentit Iírie que les noveles de captació, tothom
voldria utilitzar-la.
Benguerel
i no cree que aixb en no
Per darnunt de la inundació, perb, de
veles d'imaginació tingui una impor literatura mediatitzada i
proselitista,
tancia excessiva
fallen per Panéc seguiran surant
sempre els escriptors
dota, per l'ordit, mentre que la trama lligatsa llur
vida espiritual, ala valbrs
és perfecta i la relació de fets impeca indeperidents de llur art,
que continuen
ble. I és que els fets que narra en «Su avançaint pel camí
que s'han traeat
burbi» són
•

'

crucial de la novela de
riva massa fácilment en la posició del
'lector davant el llibre. En el dubte de
Si el novelista ha de descriaire la rea
litat o solannent suggerir-la. Si el no
vetusta eseriu per als ulls, obligara el
'lector a concentrar-se damunt de si ma
teix perqué pugui veure la imatge pre
cisa que vol que vegi. Li.donará menys
domini damunt els personatges, ja que
*mal no som tan iluny d'un individu com
quan el veiern. Si el novelista, per
insignificants, entre ingenua sense que res ni ningú no pugui sfer
'contra, está relacionat amb els seus per
absurds, des d'un punt de vista experi los canviar
sonatges per altres sentits que el vi
de ruta. La rebellia can
sual, l'evocació arribará més directa mental. Perb les disposicions interiors vis. de signe. Es avui tan ficil fer de
deis
personatges
són
tan
particulars,
nnent i amb menys d'esfore al lector.
revolucionari, que l'esperit inquiet de
El talent del noVellista
lbgic ^o má tan impressionant la descripció deis cli veres fuig d'aquesta faeilitat —o d'a
gic,' tant se val—consisteix. precisament mes i deis ambients que, amb anécdo queát oportunisme
per trobar en la
Benguerel vida
'a partir de ,deseripcions visuals per a tes banals o impossibles,
amb la vida en l'art, un sentit
ofegar-les tot seguit en un complex d'e reYx a donar-nos una impressió gene més Profund, menys conformista.
mocions i de sensacions museulars co ral d'allueinació i gairebé d'angoixa.
La vida profunda está encadenada a
municades directament. A transmetre
En aquest libre hi ha, en primer la roca. L'epidérmica té ales ala peus.
les coses íntimes i personals
secretes lloc, el món creat per la imaginació del Prometen i Hermes. Mitologia eterna a
per rnitjá de sensacions vagues a novelista i clesprés, el món imaginani ,la qual sempre retornen-i. Tota una 'épo
bades per damunt de la consciéncia.
que creen els seus personatges. Es com ca literaria ha precedit el. déu alat.
Aixb és el que fa Xavier Benguerel, una série de miralls que es reflecteixen Perb avui ens trobem ja al davant de
poeta que escriu noveles, pur novel els uns en els altres i es transmeten les Prometeu, "borne ambiciós que pre
lista d'imaginació. Hom oblida me.ssa mateixeS imatges en actituds Ileugera tengué robar als déus Ilurs secrets més
sovint aquest aspecte de la seva per ment modificades. La voluntat del no redindits. Les lletres —.Lotes les arts
sonalitat, que és el que ilumina i ex vellista aembla d'ésser objectiu. Les han iniciat un canvi de rurrib. Com va
plica tota la seva obra. Benguerel és, seves noveles són, perb, tan represen iniciar-lo ja el pensament filosbfic,
per damunt de tot, un poeta. Els seus tatives de la personalitat de llur autor submergit fins al més enllá en les fonts
poemes són la clan, el tema i la trama que, a cada moment, esperem veure'l de la vida veritable. L'escriptor es tro
de les seves noveles. Tant de «Pagi sorgir de llues pagines, encara que cap ba, de cbp, que les ales :so Ii servei
adolescent», la seva primera personatge no tingui la més remota xen per a arribar al coneixement pie de
nes d'un
•

—

—

HOMENATGE A UN CATALA EMINENT

La miscellánia Rubió i
Tinc danstint
taiilá els tres gruixuts
volums que componen la Miscellania que
un grup
de deixebles de l'eminent his
toriador Antoni. Rubió i Lluch li han
dedicat en l'escaienga de complir aquest
vuitanta

anya.

Liud

culpa de la fallida de la casa, C. 1
A. P., a cura de la qual havia
l'edició. Finalment va acordar-se pri
parar-li aquella Misecellania per a .oferh
la-hl solemnialment el dia que' compl:
per

vuitanta anys.

aquest tombant agitat 'de la vida
Va convenir-se aliar deciclidament
de Catalunya que
troba siibmergida la seva confecció dins els «Estudis Un
•en Una guerra cruenta
i Ilarga, fa una versitaris Catalans», revista en la qui
certa illusió venre &n'esta prodiicció Antoni Rubió i Lluch havia, colabora.
cine, tant diu
favor nostre i més quari foro. També la publicació «Ánalect
convé donar al món seneer
mostra Sacra tarraconensia»
adherir-s'1,
de
que'els
han
'•

En

es

a

una

va

vitalitat. ES ciar

voinms
destinant-hi un volum. I tet segus
estat
pensats' i confeccionáts moIt (agost del 1935) es féu una crida al
abans del 19. de juliol, perb sempre•és estudiosos nácionals i estraingers qu
un ptirit favorable que Ve a dir tot allb obtingué
tant d'hit, que en compte
que sabem a bastament : que la cultura de dos volums, com s'havia aeordat, 1,
catalana, malgrat el mogut probés po Miscellania consta de tres
lític dels darsers anys, ha segun, la seva
En aquest present científic hi só
via pes assohr aquella perfecció i aquell
tractades les matéries relaeionades am.
lloc que 11 correspon en el concert de les activitats del doctor
Rubió i Lluch
les nacions sblidament cultes.
Histbria Literaria, Histbria de Cata
L'ilustre investigador compila la se lunya (Orient catala) i
Lingüística ca
va
vuitantena el 24 de juliol, preciáa talana i espanyola.
ment pocs dies després que s'iniciava
Els tres volums formen tin ccirijun
la Iluita com a conseqülncia de l'al
de dues mil pagines amb una sbrie d'ea
eament militar.
La Comissió organitzadora, formada tudis literaria, histórica i lingtiísticS
teressantíssims. Pot dir-se amb tota se
per destacades personalitats, tenia ja or
ganitzada la festa que se ce„lebraria per guretat que és aquest un deis homenat
donar solemnitat al lliurament dels ges ..d'aquest carácter més important
que s'han produ'it tant a casa nostr
volums. El Gcfsern de CatalunVa
com arreu del món. I encara la Miscel
que s'havia adherit a Phomenatge
havia ofert el Saló de Sant Jordi, perb lnia hauria pogut compondre's d'un
l'estat de salut del Mestre Rubió i dos volums més, ja que una vegada tan
Llech hauria decidit probablement que cat el termini d'admissió la comissió
Pacte tingués [loe al se:: domicili par rebre d'altres treballs, tots 1J excel
lenta, que calgué deixar de banda pe
ticular de la Rambla de Catalunya.
impossibilitat material d'encabir-los.
Per cert que va estranyar el fet: qui
Voler, aprofitant l'avirientesa del
present article, presentar ['excelsa fi no collaboressin en la forma que merei
gura del gran investigador, ho consi xia la figura del doctor Rubió i Llucl
les moltes personalitats catalanes, roma
dere minassa innocent.
La seva personalitat ben aviat es di neses i gregues a les quals hom va adre
buixa dient que és una de les figures ear-se. De les primeres, algunes val
molt peques
1 les altre
Inés glorioses del períOde de la Renal respondre
sena nacional de Catalunya i la seva ni tan sois trameteren radhesió cita
Ora una- de les ;Tés intelligents d'a és una forma ,de quedar hé.•
questa era.
L'hosnenatge, que en 1Poca..normí
sis-oit'. de terriPs qué existia la hauria revestit molta brillante,r, ;se ce
idea ..d'aqiiest hemenatge. Fou aixb ran lebra en el dos del seu domieili a pre
dp la jubilació del doctor Rubió i Lluedi sIncia d'uns pocs amics. No cal di:
de' la leva cátedra. d'Histbria Literaria com el Dr Rubió i Lluch va agrair-lo
de .1a Universiitat de Barcelóna, en la
* *
*
qualliavia suceeit una altra'figura enii
També l'eminent historiador té aca.
nent : Mila i Fontanals. No va portar bada ja la seva obra magna : la Histbria
se a
terme per haver-se plantejat di d'Orient
durant l'poca franca, sobre.
verses dificultats. També
a
Madrid tot en la part que
ateny Gracia.
hom preparava un homenatge a
—Hi he treballat durant raig seglt
tse* catala, que tampoc no es realitzh
ens deja encara no fa un any. Co.
sussilimmusslimussissuswmismonssissismismssili
nnençava les meves investigacions el
ja
l'honie i del món. •Que és•necessari en-, 1884. Aqüest Diplomatari catall
cadenas-se, dependre, servir,- baixar a que sens dubte Grécia és un tras de
el
les entranyes de la terra en contacte' de Catalunya encastat a l'Orient
colzes amb els altres, sostingut per la considero la nieva producció principal I
superfície i no 'llaneat per ella, d'ací i Iba estat la meva ohsessió de bata la
d'allá. Que no és lícit ni possible surar vida. Es tracta d'un estudi eompletís
graciosament com un balandre, sinó que sim de Grécia durant el segle /uy. La
cal'. submergir-se com un bus. .Perb major part deis materials els he trobal
aquesta evolució no pot produir-se a Barcelona. L'obra consta de més de
bruscament, ni és cosa d'un dia. Ni 600 documents, 400 deis quals són
pot exigir-se amb una mena. d'orare d'ací. Podeu ben creure que és el .Di
plomatari europeu més docume,ntat de
de mobilització general.
N'hi ha prou amb la presIncia dels llengües vulgars. N'hi ha de l'aceié
escriptors al costat del poble ; amb cultural catalana i també de la militar.
llur adhesió, entusiasta i efusiva, a la Bis documents no són pas massa im
causa
de la llibertat, que és la de la portants i si no fos que tractaven
patria i la de l'esperit. Aquesta ha
ni valdria la pena de recollir-los.
estat, d'enea deis primers moments, la Puc ben dir que he recollit.la pols deis
posició ..dels.eseripters aplegats e
nostres almogavers durant el. sexi. pas
grupació cl"Escriptors Catalans», que per Atenes.
lluiteri i colaboren amb els mitjans que
1 a tothom diu que' aquest treball és
els són propia al eostat del Govern le el .seu homenatge a Catalunya.
gítim de Catalunya. Posició que estan
Treballar per Catalunya : quin sbell
disposats a portar fins a les darreres treball aquest! Heus aci Pexecutbria
conseqülneies, amb llar permanbncia al d'aquest gran investigador 1 eminent
lloc d'he' nor'i de treball, i la seva tasca erudit que es din Antoni Rubió i Lluch.
obscura de tots :OS moments.
glbria auténtica de la nostra. Patria.
Litsfs MOTANYA
J. 'S.
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FIRA DEL LLIBRE 1937
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15 DE MAIG

Recordeu els companys que Huiten
al front trarnetent-los
Ilibres

ILIBRERIA CATALONIA
Ronda F. Salvochea,

3
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LLETR
mostrada. Una societat amb dogals
de por, troba una mena d'exaltació es
pecial en el phnic, perb aquesta exal
tació té els seus baixos en un angoixa
ment collectiu.
El (libre de Louis Artus va dedicat
Hitler i crida .el prec : «d'una sin
a
reconciliació que cap franels no
cera
deixará d'escoltar. (Ai com el temps
esqueixa esperances!) Ací l'angoixa
(l'angoixa del llibre que esmentem es
fa sentir en la política mundial), és
feta d'una convicció sense base de con
venciment, convicció que sembla voler
enfonsar dintre els cervells de cada in
ser

OMENTARIS
Que
tingui

T•

escriptor i la revolució
Per ERICH ARENDT

Francesc Pujols, per al futur,
La revolució es guanya, no sola 1 mundial' no han tema mal de pren
tant en compte els que riuen
ment
amb les armes, sinó també arnb dre llur posició. I si ho feren, Ito fe
Criiem que, en el temps present, amb el seu fer riure, con.) els qui en
els
cervells.
Aquesta asseveració ha es ren a la manera més radical; car llurs
la revolució
diguem la paraula I —, protesten.
provada,
moltes de vegades,,per la avenços i impulsos en el camp de la
tat
hauria dedet el tabolarisme de sea,
histbria.
La
vida, l'experilncia,' la so veritat i en els nexos de la .societat
Angoixes
fruit reclosit de penya d'Ateneu. No
propbsit•i vo
formen
i canvien la conseilncia vida, sovint• i contra llar
cietat
ha estat aixi.
luntat, els posaren' al costat de la classe
«Vise un estat d'inacabable /argot
L'hem vist reaparlixer, encara ben xa!» M'ho confessa un amic. Com
lluitadora pel progrés del genere humá.
puixant, ,en la conferIncia de Francesc analitzar aquesta angoixa?
La plasmaCió poetica de la natura
niestre tabolaire —, donada el
Pujols
lesa autbritica humana els permeté des
L'amic
s'angoixa
de
tot. L'angoixa 'dividu, martellejant, martellejant, que
dia 19 •d'aquest mes a la «Institució del l'observació que fa deis molts rellot
cobrir l'home de Ilur boca. La reve
de tots els mals que amenacen l'horne,
Teatre de la Generalitat de Catalunya».
lació de la Veritat .significava la :leve
parats a Barcelona : mort, malalties, cataclismes, l'únic que
ges que hi ha
El tema de la conferIncia de Fran «Marquen .el desconcert actual, immb
lació de: les forces que obraven dintre
la guerra, aixb
es. vol evitar debades és
«La poesia castellana
ceso Pujols era :
de l'honre ,1 dintre de la societat en
bils en la diversitat d'hores que ha vol
deis poetes catalans». Aquest tema, po gut fixar l'atzar en les numerades malgrat que s'hagi arribat a tot per
tant que era possible dintré els límits
sat sota un pla d'estudi, hauria cercat circumferIncies.» L'angoixa el florir evitar-la.
imposats per l'ésser
Travessem temps de gent «angoixa
una finalitat docent. Perb Francesc Pu
*
*
inútil de les roses primaverals. L'angoi da», com ho és l'amic. Nosaltres no
jols •éi 'un enamorat del fer dure a les xen els dies amb sol 1 els dies relfols.
situtá
al costat deis•
Shakespeare
se'
encara
presoners
de
l'angoixa
coi
som
costelles d'un tercer. Aquesta direc
aquestes confessions recolzant-les lectiva, follia perillosa, estat morbós.
•contra el poder. principese.
I
fa
reialmes
ben eixorca per cert —, ha
tiva
una sensibilitat estetitzant, per a no Tenim, perb, eta exemples del que pot
Amb aquest .partit pres, ell va cono
pressionat fortament l'última etapa de en
dir que l'angoixen les perspectives d'un l'angoixa quan es nacionalitza, erigen
ear-se en' el
poder histbric progressiu
la literatura catalana i ha donat uns dia amb poc pa o les possibilitats que
temps. I,. per allá, destriá .1a
del
seu
pors,
fent-se
recer de claudica
drant
resultats que crliem
per reacció
Ii calgui deixar el Ilit per a cercar un cions.
Ilurn i les ombres, i destriá la Ilum i
'que havien d'ésser rebutjats per una refugi contra les incursions alries.
Les ombres a manera molt rica. L'evo
L'angoixa és sempre subjectiva.
nimitat.
és l'angoixa? Res ! A Kierkegaard tots sabem que la subjectivització, si bé
QuI
lució econbmica i social del seu temps
En la conferIncia que comentem, l'angoixava el pecat. (L'Estelrich ens
no
li• permeté de ,comprendre que la
arribar
no pot ar
pot
a fer pressentir,
Francesc Pujols «clomweja» faceciosa
parlat molt de les angoixes
massa
.fóra un temps portadora de la
havia
conlixer.
el
El subjectiu és
Ment amb J. M. Bartrina, Manuel de quest anticontemplatiu que féu amb ribar a fer
histbria.
1 així, l'home del poble, en
engendra
més
desviacions
i
més
que
Cabanyes, Boscan, Pau Piferrer i Jau l'angoixa elucubracions d'un subjecti
Shakespeare.
seus drames,
no
és mai un realit
els
errors.
tne
Bona part deis oients hi va
visme exasperat).
zador de l'acció dramática, sinó un és
rellotges
públics
de
Barcelona,
Els
liornes
riure, adhue quan el conferenciant
conseilncia deis
es nodreix de possibilitats, parats en
ser passiu,
objecte de la histbria, o un
hores diverses, poden per als deis homes, i la
—cionant proves d'un pIssim gust--, de L'angoixa
canvia de hou el món... «la teoria reVo arlequí.
fluctuacions entre el que es tem
angoixats,
marcar el desconcert actual.
explica anledotes renyides en absolut el que es desitja; és un flux i reflux
lucionária esdevé la força revolucioná
La «Divina Com/dia» és una .sublim
Per als altres poden marcar una tasca da, si ella agafa les masses». No sois
amb la cátedra que ocupava.
contradictoris,
una
lluita
professió
de fe política i religiosa, una
de sentiments
tan alta a complir que pot fondre en
Fa anys que Francesc Pujols es k a imprecisada entre el que atrau 1 el que una hora totes les horca enganxades en els discursos flarnejants dé Tomás Miln epopela fanática. El sorna de Dant
zer, els escrits deis enciclópedistes 1
sentir poeta i fins és possible que, repelleix.
la immobilitat passatgera deis rellot propulsors de la Revolució francesa, o d'un gran Estat .italih unificat eonsti
aleshores, aspirés a arribar a mestre
an
Avtii gairebé no existeixen els
tuTa l'adhesió fervorosa a les forces del
ges. També els altres poden saber que
"en Gai Saber. L'hauríem preferit ocu goixats estil Kierkeffaard. La mística ni la sang ni les roses no floreixen mai Les tesis i ensenyances de Marx i Lenin seu país, les quals lluitaven per aquest
han marcat fites en la histbria i pre objectiu polític progressiu de l'epoca.
'pant el loe que ha deixat buit Fran hispánica —ja tan
—,
és ple inútilment.
parat •i realitzat les grans transforma Dant prengué partit: .Ilançh amb odi
cese
Mateu, a veure'l president del na de sanglots d'aigoixa. Els «ardents»
Cal que les angoixes, que no són res,
'cantó contrari. Francesc Pujols gaudeix castellans són angoixats per un pecat siguin estrangulades com aquest altre cions de la societat humana, sino que letal tots els enemies al purgatori, els
també han estat els pinetes i els, grans eondemná a l'infern... i crea una de
'd'un renom, ben guanyat, d'home xi d'origen i per la influIncia del dimo no-res que són els fantasmes.
escriptors, que han ajúclat a canviar 1 les més Iluminoses obres artístiques de
rol i austic, 1 de gran barrilaire lite níac diabIlic
que
l'home natural —,
RAMON VINYES
subvertir el pensament de llur epo tots els temps.
a
'rário artístico filosbfico musical. Ehl sentien dansar dintre d'ells. Freud
cá, han mostr'at als bornes coetanis
éonrea la fama amb decisió. Fins més constata que el pecat no és sinó un de,Les obres de Tolstói i de Gorki han
Ilur eamí, els han donat les armes arnb preparat el terreny sobre el qual han
*-1111h. del contingut, són barrilaires el rivat particular de l'angoixa.
LA MASCOTA DE LA
les quals ha estat assaltada la Bastilla raarxat els pagesos i les inasses treba
jerest 1 els tons de veu que empra en les
No ens interessen, perb, els angoi
‘onferIncies.
de l'opressió espiritual, moral i física. Iladores russes. Lessing, Sehiller, IIei
oristianisme,
cada
dia
més
re
xats .pel
I, mentre élls• influYen en la vida de tic, Büchner, •Herwegli, han ajudat a
«El Be negre», de passim record mots, ni ens interessen,' diguem-ne els
Rur Ipoca, mentre ells performaven la fer trontollar á Alemanya la reacció
portantveu d'un burgesisme 1 d'una angoixats pel pensament.. Ens inte
"decadIncia catalana i catalanitzant, em ressen els angoixats pels temps actuals,
gran força social en el destí, en el sen cruel i fogosa. Adhue l'eeleetie ,tobre
patentat, per directives, amb les •char allunyats ja de l'especulació abstracta.
timent, en el pensament i en el co pic» Goethe prengué partit. La tragl.
las» del Queipo de Llano— va divul
mer-e deis homes, foren ells mateixos, din de Margarida era el senyal de Hui
Plató deis que l'instint mai no pot
per a les aparicions immarcescibles, els ta contra la Moral social. En la seva
gar el mestratge faceciós de Francesc ésser ,pensament. Es cert. Els engoi
Pujols, go que sembla que obliga xats d'ara no són angoixats especula
elets de la humanitat. Com més forta•és «Herrnann i Dorothea» creá una epo
la influIncia' de la realitat d'una Ipoca peia glerificant la jove burgesia ale
aquest eseriptor a perseverar i els que tius, són angoixats físics. Senten—com
social en les obres deis eseripters. Inés marryin. Shelley• a Anglaterra, Ibsen a
l'escolten a anar a riure amb el que la sent l'amic—, l'angoixa despresa del
forta és també la influencia de lei, obres Escandinávla, Cervantes a Espanya,
explica. No volern dir que Francesc que .voldrien i del que tenen ; de l'ha
sobre l'Ipoca.
'Pujols no estigui per damunt del xafar bitud que es desf i la reposada immo
A natole France a França, Watt .With-,
Com rnenys arbitrarietat, subjecti
derisme i la bilis de botiguer, afamat bilització que no es precisa. Són angoi
vitat, il1usió són posades en ['obra,
de negoci que aquests últims anys ca xats burgesos, fruits d'uns temps de
tanta més veritat l'obra refleeteix i més
racteritzá els manifassers literaris de canvi definitiu i brusl.
gran és la seva importáncia i eficilncia
Catalunya. Francesc Pujols, més que el
Un !libre dé Louis Artus, llega fa
que representaven ells
en
la societat humana. En tal F.entit,
safareig
algun temps, «Paix sur la Terre?»
els famosos poetes i novellistes, els en
representa l'Ateneu, perb un Ateneu
!libre per altra part sense importán
trenadors del noble, hi aporten la rnés
França en an
de penya punxada, reclosit 1 corruptor. cia
ens triostrá una
profunda justificació per al destí, de la
Els !libres d'aquest Ateneu semblen goixa. per la por d'una guerra immi
.PPEU: 3 PUS.
humanitat. Els millors de la Literatura
fullejats per cercar-bu pretextos de ra nent. Anglaterra també ens podria és
lleria i no d'ensenyanea : s'hi fa de
l'Olimp,
corc de llibres com es faria, a
d'éscarabat que deixa la boleta en el
ribet del mantel] de Júpiter.
lec
Quan
resum d'una tarda de
tures —, es pot trobar una frase, en,
tre caústica i xiroia, que faci riure, s'ha
aprofitat la tarda. Quin goig quan es
pot ratejar, per poc que sigui, la gib
ria de mossIn Cinto Verdaguer I
Crítica? No; faelcia. L'esperit crítiç
és que dalt d'una roda vaig muntada.
valora o silencia. L'esperit crític no
Encara que talment cm precipiti,
aimer
cerca pretextos per a actuar en
m'amago l'ala al peu i aixís obtinc
pla, fent d'Antonet a les espatlles d'un.
que ningú del meu córrer no sospiti.
Lessing
tercer.
Els meus cabells cap al davant mantinc;
En aquests moments, pregonament
amb ells era dissimulo pit i cara
constructius, la tasca deis ateneistes
man
als Estats' Units, tots cernpren
per tal que no em conegyin quan jo vine.
gueren que l'escriure era immiscuir-se,
(donem a l'ateneisme el mal •enom que
I el que el darrera del meu cap repara
prenclre part en les Iluites socials de
Ii va donar el poble en els última
sense cabells, segur que no endevina
llar terrips. Ells comprengneren que el
temps) és, més que mai, nociva.
si l'he passat de Ilarg, o vine encara.
gran escrintor ha d'ésser •«polític», és
Quan s'ha pres definitivament el par
camina?,
<vi
aquest
que
ara
tu
—Diga'm,
és
a dir : parcial, per'qub la veritat no pla
tit de trobar defectes i no qualitats,
—Es diu Penediment ; 1 ves d'aprendre
na fora
de la societat, o sigui en les
interessant
saber
que
qúan sembla més
que el que em deixa escapar, ell el domina.
«pirres esf\eres» per damunt deis par
un autor porta banyes o que ha mort
Perb tu que t'ocupes en despenare
tits, sinó que ha d'ésser trobada enmig
tísic, que conlixer-li l'obra, no s'és
el temps que et resta en pensaments tan vana,
de la llalla de les diverses forces so
d'aquests temps de construcció. Cal
no
t'adones, pobret, ni saps comprendre
cials. Solament pot' éser albirada des
veu,
que> amb fermesa, les no.stres insti
corrent,
quasi
no
se't
t'he
fugit
d'entre
les
mans?
que
que jo ja
-CM vas
de la riba, on es treriquen les °nades
tucibris tanquin la porta al nihilisme.
dona, de tantes grácies adornada?
Traducció feto, pensant en l'actual oca d'una nova societat minorada; que la
Si no existeix reá, per quI lluitem? Si
Qui
ets?' C,orn és que dus una ala al peu?
véritat només ha d'ésser contemplada
sió que s'ofereix a Catalunya, per
no tenia' res, quI ens avala?
—Jo sóc l'Ocasió, de pees notada;
de biaix, la qual lluita per l'eixampla
M.
RUBIO
Parlem així generalitzant i no con
NICOLAU
i la raó que sense atur m'agiti
ment de l'espai de vida humana, i al
eretant-ho tot, precisament, en Fran
'costat de la classe que prepara el ter
cese Pujols. La seva conferinéia ens ha
reny d'un non temps i entra en la
eta pescadora somniosos
Colombina és el xiprer
portat l'avinentesa de la constatació.
nova Ipoca
histbrica.
mar hi van amb les seves barques
que ha crescut agosarat
Fa anys que riem massa i cal que
La tasca primordial deis gratis no
i en clavar-se entre les ombres
actuem amb seriositat. Entre els que
amb el cor blanc com la Iluna,
vellistes consisteix a revelar i repre
Mar silenci ondulat
escoltaven Francesc Pujols n'hi ()avis
hi paren les seves xarxes.
la nit ha Ilaneat un al!
'
sentar la realitat en les seves verita
en una mar sense platges.
que no reien 1 fins escolthrem algar'
Després
se'n
van
al
cafl
bles relaciona i, al mateix temps, en
Matxos agemics dormint
Pierrot el brollador
«Avui bombardeig
comentan i agressiu
i se les iuguen a cartes.
dors de les onades.
en el
les seves profundes contradiccions, que
que es perd cantant en l'estany;
.1 xiroismes de Francesc Pujols : dues
Horitzó del meu davant
solament es deixen interpretar per la
de tant que es mira la lluna
calamitats damunt de Barcelona».
blane contrabandista d'albes.
realitat mateixa de les lluites secials.
és també blane coro un ai
Balzac abandonava el món de les
CAMISER
Oh, mar de nit sense límits!
Dos ais! perduts en la volts
illusions per a constatar amb esguard
:
llana
en
les
algues
Oh,
presa
ESPECIALISTA
ciar, que el món sensible i natural de
de la nit de Carnaval.
esguard de grumet difunt
Colombina és el desig
EXIT EN LA
les persones no 'existeix en la realitat,
ombres
Dos
ais
!
que
teixeixen
fantasma.
damunt d'un vaixell
! el Pierrot és el plany
que hi ha Ileis més fortes que les de
!I,
estlrils
de
diamant.
JAIME I,
estIril perqu'e sap prou
l'amor par i de l'amistat i de «Pánirna»,
Allá en l'horitzó llunya
44cLIOT,N•
l'elélon 11655
RAMON BECH I TABERNER
que aquel] no florirá mai.
(Pasea a la pág.. 11)
cauen estrelles a l'aigua;
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«Sovietskaia Músi.
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N'I" 2.3, 1937

Ácabeni de
responents als

rebre els

números,

cor

de febrer i de
mere d'aquest any, de la magnífica re
vista «Música Soviltica». Els dos nú
meros es troben s,ota el signe de Puix
kin, Paniversari de la mort del qual aca
ba de celebrar tot el món civilitzat.
El número 2 és iniciat per un article
molt documentat de B. Iakovleff, sobre
«Puilkin i la música», que ens dóna
una
idea completa de la repercussió
d'impressions rnusicals en les diferente
obres del poeta. L'article és acompa
nyat de la reproducció d'alguna gravats
contemporanis 1 d'una aquarella
tral de Puixkin, del pintor P. Sokoloff
mesos

Ida

de la hall,

del Cual de la bilis

La Huila al front musical L'elecciódelaCo
•

,

mismo executiva

(Informe del company Olio Mayer)

Jrrulltike
Jed141.

Diumenge passat va tenir lioc, al Ca
quants mesos va sorgir entre nosaltres la idea 'de
crear a Catalunya un "Casal de la
del Metgé, Passeinblea constitutiva
Cultura", a la manera de la magnífica "Mai sal
son de la Culture" de
París, molts de nosaltres, que estem treballant des del de la secció «Música», del Casal de la'
primer día de la sublevació militar-feixista, al servei de la
,Cultura. Presidí ial Mestre Barbera 1
en8 threm
obrí la sessió a dos quarts de dotze.
demanar, si ja ens podient Permetre gastar una part de les revoltició,
nostres energies per
S'adreça ala reunits i remarca la neces
al "luxe" d'una creació cultural. Die el luxe, perqul fins
ara, la cultura era
considerada efectivament com el luxe d'una petita capa de la societat. Quin per sitat d'establir una relació activa amb les
altrps secciona del Casal, perqu/ *fina 1
centatge de la poblacid de Catalurilla
demano
haurá yoga sentir, fins tot amb
ara, una "Cantata" de Bach o una Sitrijonia de.
Beethoven o haurá vist una nyades les que ens semblaran més allu
de Pbrbita musical, pósáible
fundó d'hera al Lictu o adquirit els elements rudimentaris d'una
cultura mu ment ,1)1
sical? Suposo, companys, que estarent tots d'acord que aquest
trobarera afinitats, quan no
percentatge es recíproca
redueix a una xifra mínima.
Aquesta separacid injueta i inhumana entre les <Mes es/eres vital,: ?'esfera Després d'exposar alguna casos que
justifiquen la .seva tesi, invita eh re
de
la
cultura i de l'art, al servei d'una petita
(de ,l'any 1,880, en colora). Segueix un
i'Pesfera de la realitat, unas a elegir la Corniesió
exeeutiva
que, comparteix tot el poble,. no pot subsistir. A questa
separacid és l'expresen; que ha de regir .la secçió.
estudi de M. Pequelis sobre «Puixkin d'un estat de coses
que s'ha liquidat definitióament ornb la data gloriosa del 19
Prileto crea que abone de proseguir
en la lírica de romances dele composi
de juliol i s'ha de convertir en una ,nova realitat, en la qual el
poble, no sola la reunió cal nomenar ja mesa de dis
tora soviltiés», que analitza particular ment comparteix totes les chrregues de la realitat, •sind que
participa, al mateix cussió.
ment les «Romances» de Gaigeroff so temps, en totes les manifestacions espirituals que donen un sentit a la vida hu
Obradors opina que el més Zgic és
mana. Ens hern, dones, adlierit espontaniament i
bre versos puixkinians, i un altre sobre
entusibsticament a la idea de que la fonnin ele membres de la po
crear un "Casal de la Cultura", perqtil estem
convenida de /a necessitat im nIncia. Així s'acorde.
la «Puixkiniana» del compositor Kova periosa de guanyar
les batalles al front cultural al mateis temps que els nostres
Com a seeeetari d'actes és elegit
11. Entre els treballs, dedicats a la mú heroics batallons guanyen les batalles al frottt
Torrens-Maymir.
.Jo cree, conzpanys, que els nostres proOsits no s'eran facas de
sica soviltica, esmentem el de Polla
realittar. Ens
Tot segun Prietó expressa la temen
novski sobre «Contes sobre pescadora 1 hem d'adonar amb tota claredat, que en, espera una finita, que no gua ea que algá vulgui tergiversar les fina
nyarem al front cultural cense posar-hl el nostre máxim
peixos», del compositor G. Polianovski
esforr, que
victimes i, potser, destetes; en una paraula, que no podern considerar hi hilará litats del Casal de la Cultura, que són
MOCKB"My3r1131,1936
el "Casal estrictarnent de difusió cultural. Pel que
(poemes de Puixkin) i el d'A. Livschitz de la Cultura"
com tina associaciú intetlectual ,més, com ja n'id
ha
tantes
a Ca
fa
referéncla
Portada
d'un 'deis nombrosos Can,
a
la nostra secció, creu
sobre «L'obra d'Ivanoff-Radkevitx», els taltinya, sind que es juga ara l'esdevenidor de
tóta la nostra cultura.
que al costat dels anomenats professio
lanera infantil% publioate a la Unid
dos amb abundante exemples musicals.
'rota els que estem reunits aci.•sabein prou bé 'que, fins ara, no hi havia un nals han d'actuar
els aficionats a la
Soviética
El número porta una bibliografia com veritable ambient collectiii de la vida cultural. Tota la vida musical a la t'ostra bona música. Advoca pérqub els compo
pleta de totes les composicions sovilti ciutat es limitava alns quanta concerts i a alunes funcions d'dpera que, gairebé nente de la Secció, segons Ilur especia solament, sinó ala horribles acompa
exclusivament, anaven a benefici d'una petita minora de •la societat, el poder litat o afinitat, s'acoblin en
ques, inspirades en obres, de Puixkin
sub-seccions nyaments iniprovisats que moltes ve
social i econbmic de la qual es troba alud liquidat. Seria completament
inútil per tal que l'u labor esdevingni en gad'es hem hagut de lamentar) 1 amb
(caneons), simfonies, músiques de film, voler fer ressuscitar les formes tradicionals
i ineficaces de fer música, perqul la cara més profitosa.
el 'fi principalment d'unificar, orde
radiofbniques 1 eselniques, ballets, cors, base d'aquesta organitzacid musical, la classe dominant de la societat,
ja no "vis
Parla dele problernes greus que la nar i orientar la trajectbria anab mires
teix,
sigui per l'ayer perdut definitivament el sets predomini social-econátnic, revolució planteja,
etcétera).
entre ells el de la a un bé máxim t segur, cris serabla
El número 8 conté, entre altres, eh sigui per haver fugit a l'estranger.
ingerIncia en la vida musical d'elements del tot pertinent la necessitat de crear,
La tasca que ens cal fer a nosaltres és, dones, formidable. Per a 12osaltres no prou iniciats, als
treballs següents : V. Iakovlev, «Puix es
quals per?), no riega una concursos, l'un fiterariz Per a la
tracta ara, vi inls ni ntenys, que de crear de non tota l'organitzacid de la la bona voluntat. Cal
per la bona !letra deis canta, i l'altre musical, per
kin i els teatres d'bpera rnssos» (amb nostra vida miiiical'; de cercar els mitjans
ntés eficaros per a la divulguen; popu 'música i sortir en defensa de la a la melodització 1 acompanyament al
reproduccions interessantíssimes de dó lar del nostre art ; d'incorporar les masses populars a la t'ostra vida musical;
piano de les lletres, 1 d'aquesta ma
de Cultura.
cuments contemporanis) ; XochlovId n, discutir els tnillors maodes de pedagogia musical ; en resum,, de crear, a Cata
Obrddors fa remarcar que l'únic ob nera formar el nostre CfillgOneZ C8CO•
«Les romances puixkinianes de S. Fein lunya, un art 'musical, o, millor dit, un veritable front musical que permeti jectiu que ens porta al Casal, és l'ideal lar.
reintegrar la música a la realitat
de suspendre per sempre les barrerils que de la Cultura,
El concurs literari hauria de con
berg ; A. Alschvant, «La novena sim separen l'esfera
cultural de-l'esféra
amb ai.r, rart i l'artista de les
sistir fent una crida a tots els pactes
Otto
Mayer
dóna
un informe sobre
fonia de Beethoven» ; informació na innplies masses populars.
la finalitat de la Secció de «Música» de parla catalana 1 castellana per a
cional i estrangera ; bibliografia, su
Aquest gran objectiu de la nostra iniciativa, que comprh: per a vosaltres que publiquem en aquesta mateixa compondre poesies de canes diraen
una
enorme responsabilitat davant les generadora
plemente musicals, etc.
sions, tot el més de tres o quatre es
futures, tromés es deixará Secció.
realitzar si hi posem el nostre máxint entusiasme; si deixem de banda tots ele
Obradors insisteix que a la Po trofes, prbpies per a sser cantades,
personalismes i tota falsa ambieid egoista ; si hi collaborent tots antb un veri rilncia, al costat d'algun element
pon enteses i viscudés, pele infante; aixb
L'ESTRENA, EN LLENGUA ALE table esperit de cordialitat i de companyonia; si fem una seleccid vigorosa deis derat, figuri gent jove, no tant piels que sembla fácil, és prácticament di
MANYA, de la comIdia «El testament tnillors especialistes entre nosaltres i ele posem en ele ?loes que corresponen ale anys com per l'esperit, que faci del fícil a judicar per les poesies que molts
deis nostres poetes escriuen 1 que re
de la tia Carolina», d'Albert Roussel, coneixentents i al temperament de cada un perqué donin el mirxim rendiment en Casal un organieme viu i dinamic.
Barbera intervé en la cliicsussió ; con sulten més per a gent gran que Per a
ha tingut lloc, el 18 d'abril, al «Teatre la nostra obra comuna ; en una paraula, si arribern. a crear a Catalunya l'ambient
collectiit i popular per a la nostra música que fine ara li ha mancat.
:cilla els criteris óposats, i proposa el gent xica ; aquestes poesies haurien
Nou Alemany», de Praga.
hent de constatar que no hi havia, a Catalunya, un ambient per a la company Eduartl Prieto com la perso d'estar inspirades per la simplicitat
música, aixb no vol dir de cap manera que no hi !savia iniciatives personals de na més indicado pér a exercir el canee la ingenuitat prbpies de les diferents
gran valor i que no s'Ira& produ'it obres importante. En tots ele sectors de la de secretan general de la Secciée
tedats o. Igradua,cions escolar;s. A les
nostra vida musical hi ha m'ales que, cense éssers afavorits per l'ambient, i mol
AL TIVOLI
Queden elegits, per a integrar la carons del .grau maternal (deja 8 ale
tes vegades contra aquest ambient hostil, han treballa incansablement,
música Comissió executiva de la Secció «Mú 6 ariys) caldria que s'hi emprés un
\le grane capacitats, que no s'izan desaninitit mal en el seu Willament. En un am sica», els companys, següents :
vocabulari propi
diferent deis altres
bient 'més propici, per exemple, cada nona obra d'un compositor catalá hauria
graus. Les poesies s'haurien de pre
Eduard Prieto (secretan general).
significat un veritable esdeveniment nacional; aguí només coneixem fragmente
sentar colleccionades per graus, fent-ne
A. Torrens Mayntir.
de la seva producen.; i hem d'esperar que s'imposin des de l'estranger
almenys tres divisions: les del .gran
per
pJflnic Roig.
llongacid típica d'un altre cas ben conegut a Catalunya, el cris de Pan ,Casals,
maternal, de niolt curtes dirinnsions ; les
el tnestre genial, l'art sublim del qual tot just fou abastat al sets propi paf:, al
Sants Sagrena.
corresponents ale elles graus, de tres
Divenares passat tingué lloc, al Tí comenrament de la sena carrera.
Otto Mayer .(secreiari de propagan o quatre estrofes tot el més, de sis a
voli, un, interessantíssim festival gallego
CoMpanys: La nostra tasca consisteix, dones, a crear nones condicions per a da, i órganitzaeló).
dotze lletres per cada grau i que cada
aragonls-basco-catalá, organitzat per la la nostra vida musical, en no permetre mal més que les masses populars es regia
Els carrees de vice-seeretari, secre volum constés d'un mínimum de 18
Secció de Festivals del Comissariat de obligades a viu're d'esquena a la ni 1sica 3 que ele grans talento ~giras hagin de tan de finances i secretan i
rela lletres o d'un maxirmim de 86. Que
Propaganda, amb la collaboració del viure callats i apartats de la realita I, sense poder donar un rendiment fructilós cions, aeran distribuns en la primera
el jurat qualificador del concurs tin
Sindicat Unic d'Espectacles Pública.
per a tot el poble de Catalunya.
gués tant el dret de premiar les lletres
reunió que celebrarh la. C,omissié.
que cregués rnés 'dignes de cada coller
L'art folklbric de les diverses temes
ció de grau sencera, així com taMbé
iblriques ofereix de nou un interés pal
totes les d'un volum sencer o diferents
pitant, i roés encara en aquests ~- Ha» del mestre Caballero ; Pexce•lent VERS
D'UN
ESCOLAR» volurns.
mente que la lluita comuna contra l'e Grup d'Ezp,atadantzaris i Txistularis de
Per aixb caldria que cada Iletra o
nemic comú ha establert els lligams Inés la delegació d'Euzkadi ; l'Esbart de
poesia anés numerada i classificada en
estrets
més cordials entre les diverses Dansaires Montserrat, conegudíssim a
concurs
el grau corresponent o sigui «Grau
terrés de la Península. Intervingueren, Barcelona per anteriors actuacions 1 al
maternal», «Primer cicle» 1 «Segon
en el Festival,
el «Córo Lonxe d'a tres Irups de dansaires i instrumentis
A propbsit de les trenta places de d,'ésser precisament eh que li obrin les cicie» ; que es
tierra», que interpreta, sota Pexperta tes. El nombrós palie, que °m'Iba la professors
poguessin també pre
d'educació musical suara potIncies del bón gtist
facin de talio; sentar solament co•leccions pertanyents
direcció del mestre Castells-Casas, tot sala del Tívoli de pam apam
aplau concedides per la Conselleria de la Ge má poderós
per
a fer-li agradar 1 de
al grau maternal o a un primer o se
una
slrie de cançons populars, tan di dí les diferente exécucions entusiásti
neralltat, .crciem d'oportunitat exposar sitiar la Música, fins arribar-se'n á gon cicle ; sempre, perb,
fícils com impreseionants ; la «ronda cament.
atenint-se al
.a la .eonsideració deis elemerits direc
enamorar.
minimum fixat per a cada collecció.
tius unes suggerIncies encaminades a
Malgrat les colleccions existente de
Concurs musical. Una vegada pre
l'obtenció dé resultats eficiente deriVa cants infantils o cançons per a la mal, miades les poesies,
bles de .la implantació d'aquesta tasca nada escolar, avalades arnb prernis de per a musicar-les aconvocar él concurs
i amb
important que. evidentment inclou una concursos musicals i les deis nostres acorepanyament de una veti
piano i atenint-se
tal formidable responsabilitat, *que no minoro mestres i estrangers arreu eo seMpre
sabríem calcular-ne una altra de ma negudes,com les atractives caneons nente a a les eircumstancies perti
cada grau o cicle; Pacompa-,
ja• envergadura si tenim en éompte amb gestos introdu'ides amorosament
nyament de
el que aixh suposa per a les generacions a molts dele nostres centres docente, maternal i facil execució i per al gran
nrimer cicle que la /Pelo
futures 1 per a la Música en* l'esdeve
saben't fina ara que slagi fet res dia sigui a la vea superior del piano
nidor
per a constituir el nostre Canoner en el
cicle a criteri del compo
Sigui quin ligni e mItode o proce escolar imolt menys un que respon sitor. segon
Per
al
grgu maternal, Parabieni
diment que els professors emprin per gui a l'idean c'ontingut
n
l'Escola hauria
a
Peducació musical a les escoles, no Nova Unificada, que de cara a la mú per al el,'ésber de tres a cinc notes
primer cicle dins Pamba• de
podran sostreure's ni evadir Pensenya sica, arrenca a la shspirada
implanta vuitena, i per al dele segon a una de
m,ent de cants o cançons, que al nostre ció de Peducació musical a
totes les es sena com a máximum.No soni partida
entendre no haurien d'ésser escollides a coles primaries.
ris de les cangoons a 'diles o més veus
l'atzar, sinó compostes expeessament,
En aquest sentit, dones, i perqul els per la raó
experimentada' que, nornés
amb una graduació lbgicament peda educadors de música,
els no agraden a aquella eScolars qué canten
gbgica 1 progressiva atenint-se a Pam vençans, no s'exposin sobretot
a
ba de les veus i als intervals, 1, quant gravíssim error de sembrarcauce en el la primera ven ; per aixb admetrieni.
males Ila cánon a dues cemés veus,i aquelles
a la qualitat, al millor del
millor, perqul vors a les &des verges dele infanta
turacions rigorosament contrapuntís
cal que considerem. que aquests priraers eyitar possibles
desviacions que po tiques a seinblnea de la forma inven0.6.•
,cants _que Pinfant acceptara com a mi
produir-se en la tela de textos,
L'excellent orfeó galleo «Coro Lonxe d'a Terra», que ha intervingut, sota la
Creieni
del tt imprescindible,
de iota
Pinfant 1iiiueix
taarde lletres com de música (no fem Per40,
ciirecció del seu mestre A. Castells Casas, en el Festival
fsg çontixér i sentir la nostri
h1.114 que el, miliky és per a ell) hauran referbncia aef A la Aria de la raelodia
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