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Cinerária
Dim.ecres de
de noi

tendre,

Cendra,

ve

la processó:

També vindria una macabra testa de revo
sota gorra vermella o sobre camisa
negra. La cinta de paper tindria aquesta

ossos

crani de doctó. Calavera muda
d'un rei coronat. En pols es trasmuda el

bisbe mitrat. Bagul buit espera qui l'habitará.
Funeral ossera prediu l'endemá. Ai, cendra
glaçada, vanitat del món. Tota cosa amada
s'esvaeix i es fon. Oh mortalla freda que ens
serás vestit. Tota gala i seda són femer podrit.
Esperança nostra, Crist crucificat. Vostra
passió ens mostra llum d'eternitat.
Jo hi trobo a mancar, a n.'aquesta processó
santa, i terriblement ,pedagógica, on de tota
humana grandesa és passejada la plástica
humiliació, jo hi trobo a mancar el necessari
abatirnent de certes grandors modernes. De
tants poders i de tants i orgulls contemporanis
fóra menester ensenyar la calavera coronada!
Damunt coixí -yermen, la ciutat miraria un
crani cofat de lluent copalta de financier
capitalista. Un rétoi al voltant dina: LIQUI
DACIO DE SUPERBIES.
Un «cucurulla» portada., amb capell xafat
un crani d'artista,
voltat de pinzells, burils
pentagrames: LA GLORIA NO ARRIBA
ALS OSSOS.
Altre congregant duna un cap d'intel-lec
tual. La closca sobre un feix de libres: TOTA
CIENCIA AL CEMENTIRI.

lucionari,

llegenda: LA DICTADURA FINAL.
El quart poder estaria representat per

•

un

crani amb boina obrera: PERFECTA IGUAL
TAT DE CLASSE.
Un pistoler—símbol del novíssim despo
tisme--fóra ensenyat amb una bomba i una
star a cada costat de la calavera. La inscripció
dina: REPRESSALIES SENSE TORNA.
Un crani ficat dins la conca d'una ruleta
mostraria a la gent la despulla d'un jugador
o un banquer: la poténcia moderna. LA SORT
ES MEVA PER SEMPRE.
Lligades amb femenils joiells la clepsa
les tibies d'una dangarina de r evue: PLASTICA
DEFINITIVA.
Pel bicorni ministerial coneixeria hom de
seguida el crani d'un polític: M'ESCOLTEN
NOMES ELS VERMS.
I el poble, així, del desfilar de les flage
Hades vanitats del dia, molt més a la vora
seu, potser en acabar-se el seguici, aixe
caria el ulls al Sant Crist amb un espant més
intim.
R. RUCABADO
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Moralitats j pretextos
Divisa

Arrivisme

iniatjacla

perqué
Hem dit sovint que cal vetllar
l'Orient.
ens domini la suggestió de

no

els

divisa
imatjada com aquesta senténcia de Lao-Tseu:
Acull els teus pensaments com hostes i els
Podem peró acceptar de l'Orien.t

teus

desigs

com

Hem de fer per manera que

una

captadors

cions, per molt

infants.

nostre és enea
consciéncies.
nostres
minat a posar ordre en les
desmentir
volem
som,
no
homes
que
T és ciar,
per
treballem
la nostra natura encara que

portar-la camí enllá de la perfecció.
ser
Ens interessa la passió tant com pugui
dones
Bandegem
var el llevat de la santedat.
l'eixalabrament que no ha fet mai gloriosa
cap maduresa viril i que ha vorejat sempre,
grandeses.
sense posseir-les mai, totés les
deis jocs
folklore
el
mateix
Fixeu-vos que
d'amagatall, anomená cremar-se l'acte d'acos
tament a l'objecte desitjat.

No volem cremar-nos, volem posseir amb
llibertat de govern i amb voluntat de domini.
Enteniment de la passió. No en abstracte;
paraules boniques ni
no com un enfilan de

per
la

propósit esplaiat

a una

virtut,

festa de
sinó com

en

un

bell discurs

repartiment de premis

a

batee immediat de la
laic descobrí en aquella

un

vida que un escriptor
Marieta de la qual digué que li recordava el
rierol captiu: fidel, abundant i sempre a punt
per a tots eis serveis doméstics, pero on_ podeu
veure-hi el cel, si l'esguardeu bé.

política

Conten d'un mestre el qual, per tal d'afi
cionar els minyons a l'estudi, bastí una cu
canya posant a dalt de tot una gramática
oferta al qui arribes primer.
1 naturalment, els nois passaven de ilarg
fent nota del rnestre.
Conten també que un aixerit, fill del cacic
del poble, eniairá una nova cucanya posant a
dalt un manifest amb una urna d'or que feia
de segell d'autoritat.
.Aleshores tothom volia ésser el primer
d'enfilar-se. 1 els que tenien més pressa d'arri
bar eren els que no sa,bien Regir.
34

vinguin

en

nom

d'un

Reservem-nos davant de tots aquells que
l'ordre de l'esperit com en l'ordre de la
política aspiren mes a fer-se i a tenir un partit
que a fer-se i a tenir un ordre moral dins un
estat de cultura.

Replixt
Es un deure que tenirn tots aquells que
restem fidels al nostre feinejar de cada dia,
dir ben_ alt que fou grácia generosa del mestre
qui ordenava el nostre treball, atribuir-nos
seus designis.
un seny natural, útil als
revisionar
encara la
de
No és hora, dones,
fallida o els guanys del seny aplicat a la

figuració de Catalunya.
Ens és exigible un major sacrifici d'humi
litat i una obediéncia gairebé sacramentada
per el vot religiós, que fongui les actituds

personals,

única retórica blasmable del nostre
individualisme inconstant, anarquitzant, in
dolent i cridaner—en l'harmonia silenciosa de
l'obra conjunta.
Prédica molt sovint dita que cal, peró,
repetir contra les temptacions massa sovin
telades deis aventurers que fan pública bara
tera de coses moit serioses i molt sagrades.
L'aventura s'emporta certament l'adhessió
fácil deis porucs de les jornades inequívo

l'any- iguals, tot l'any constantment
repetides, de la feina anónima de fer un poble,
ques tot

que

Apostolat

que

ideal.

D'alguns anys ençá, l'esforç

un

engan.yin

en

Destriament

com

no ens

d'entusiasmes i de col.labora

a

la fi són la més profunda i universal

personalització de

l'home

anomenat

Pere,

fill de Marc i de Felícia, difunts.
Invoquem realitats individualitzades; vi
vIncies particulars no desenteses de la terra
i deis morts, peró guanyadores també d'inte
seguida de
ressos generals. 1 ens trobem de
que de cara a una
cara a una moral, més

jornaler,

política.

Estat de fet cornil a totes les latituds i ad
vertit per tots els homes de consciéncia desvet
liada. A Catalunya, peró, no ben precisat ni
ben compartit.
Per ajudar la precisió, per encoratjar la
solidaritat deis solitaris patidors, potser de
cebuts d'algunes utilitzacions d'éxit que d'ells

s'ha volgut fer, recomanaríem la divulgació
d'un Ilibret de Lina Boegli (Vorzviirts en la
edició alemanya, 1906; Forward, en la edició
anglesa, 1904; En avala, en la edició francesa,
1908), en el qual és dita la coratgia del con
tacte amb el món no per una cerquera de
felicitat ni per una dispersió de curiositat ni
pel lliure disbauxament de les energies. sinó
per fer l'assaig de les nostres forces en la
vida, per trobar en l'exercici del deure el costat
segur de la vida sense renúncies essencials de
les coses necessáries que són el nostre turment
i amb afable dilecció per les coses que poden
ésser la glória normal que omplen des del
gust deis arbres que fan ombra, del menjar
calent després de l'exercici fisic, del desig de
simpatia, o de la espera de les lletres deis
amics amb notacions anecdótiques, fins a la
valorització del rendiment professional i a la
voluntat de deixar la nostra traça o almenys
el nostre bon record.
No podrieu dir que la lliçó que proposem
sigui gens llibresca ni gens enfarfega_da. Ella
ens porta no a la inu.tilitat de
dir—(si fins
algú sospita que no ens cal dir res!)—sinó
a l'aplicació simple deis obrers que van per
tema i que si no saben catequitzar o convertir,
saben ajudar: l'home al costat de l'home.
Constatacions

quan deja: Je
étre réel.
Peró

suis

peut-étre pas

tout a

foil

no

sois

no

ens

alliberem

d'irrealització, sinó

que

d'aquesta

deixem
guanyar per les voluptats intel-lectuals inac
tives entre el diagnóstic de Villiers de l'Isle
Adam referit a una ánima: «Je la crois douée
mena

du don

ens

terrible, l'Intelligence.—Alors qu'elle

tremble si elle ne devient pas une sainte! La
réverie a perdu tant d' árnes!»; i la confessió
de Paul Valery referida a una vida: A /orce
de construire, je crois bien que je me suis cons
truí moi-mérne.
Les millors vocacions les hem vistes sovint
malaurades per la complaença amb que s'em
briaguen de tots els orgulls i de tots els impos
sibles d'aquestes cerebracions. !Quantes veus
podrien dir amb Samain que voldrien sanglotar
i no gosen, i amb August Augellier que senten
le besoin de dormir sur une épaule humaine!
Homes interiors massa rics del desig de
.1'.A mor que és alhora el vostre turment im
mortal i la vostra noblesa, escolteu el crit
salvador del ja esmentat Mallarmé que co
neixia el vostre estat i el vostre problema:
Mais, o mon caur, entends le chant des mate

lots!
I amb aquest esclat de cara a les realitats
del món podríem rependre el camí de la
grácia dins el qual Pascal havia escoltat la

paraula

de Déu:

cercaries si no m' haguessis trobat.
Aquesta és, joves amics catalans, la petita
'ligó de literatura experimental amb la qual
podria finir el curs professat per un deis homes
deis quals es parla, entre la critica i l'ideal.
Tu

Sembla que els orientals copsen de seguida
la impressió de fatiga prematura i de tristesa
de les nostres velles civilitzacions d'Occident.
Aquest és el fruit de la cultura que feia dir
al poeta: La chair est triste helas—et j'ai lu
bus les livres!
Per qué ens hi entretenim, doncs? Per qué
no fem un esforç de salvació si coneixem les
fonts del nostre mal?
Totes les promocions d'una generació han
retornat a l'afirmació del Benjamí Constant

ne

un

no em

A manera de colofó, dins el taranna sen
tencies que és una de les nostres febleses, es
criuriem encara com una oració:
Allibereu-me, Senyor, de mi mateix i do
neu-me la vostra pau, més sobirana que la

J. M. LóPEz-Picó
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El

problema universitari
«V sent

principat

un

com

esno

molt

•

estudiants
altres estudis par
ticulars de grammatica, los quals son casi en
Catalunya.»
totes las ciutats y vilas grans de
de la
historia cathalaract,
(P. Gil, Libre I
fol. 68.5

qual ouen doscents

Tarragona en

la

pochs

manco:

mes o

sens

vegades del problema
els darrers temps, que és cosa
gairebé en-utjosa insistir sobre aquest tema.
Aquest fet empró ens prova que aquest pro
blema és una cosa viva i que preocupa tots
aquells que cerquen l'aveng deis estudis i de
problema
la ciéncia en la nostra terra. El
universitari té un estat d'opinió. Cóm cal
resoldrel? El segon Congrés universitari ca
talá va optar per oferir un estatut de la sos
pirada universitat autónoma, i els que el re
dactaren pogueren tenir la joia de veure com
l'obra seva aconseguí un decret que concedia
una ampla autonomia que ha estat anul-lat
per altre decret que ha deixat les coses en el
mateix estat, mercés a la incúria i a la resis
téncia passiva d'un professorat segons uns,
degut a la poca atmosfera i ajut escolar,
segons altres.
Pot l'autonomía universitária, com s'ha
plantejat fins ara, resoldre el problema uni
versitari de Catalunya? Es suficient una forta
injecció de catalanitat a la universitat oficial
de Barcelona per a resoldre aquest problema?
L'autonomia universitária concedida a l'uni
versitat oficial no pot resoldre el problema
universitari de Catalunya. La prova está en
l'estat actual de l'ensenyament universitari.
Cada professor és un home perfectament au
tónom en la seva cátedra; pot ensenyar com
vol i el que vol; el professor és un canonge
civil. Aquesta autonomia empró mai s'ha
emprat per a injectar a la joventut estudiosa
l'ideal de la ciéncia; tot el contrari, aquesta
autonomia personal serveix per a emparar
negocis en libres de text i tota mena d'a
ventatges que reporten algun benefici al pro
fessor. La prova és evident: quan en la uni
versitat han entrat professors amb idealitat
esperit de ciéncia, han fet escola i han fet
S'ha

parlat

universitari

pátria.

tantes

en

Hi ha qui pregona l'assalt de cátedres per a
arribar a una transformació lenta del primer
centre docent. Es possible assaltar una cor

16

quan s'elegeix el consell directiu per
sufragi deis associats i aquests tenen drets
iguals; peró en el cas de la universitat el dret
d'elegir correspon a l'enemic, i aquest té prou
d'ideal el que
cura de que no sigui pas home
triomfi. Elcas de la cátedra de Botánica doctor
Font i Quer, que provocá la indignació del
professor de la universitat central don Emili
Hernández del Villar, n'és una bella prova.
Una injecció de forta catalanitat a la uni
versitat de l'Estat és cosa impossible.
oficial mai
Els ensenyaments de carácter no
perqué
primer
han tingut éxit a la universitat,
a tot
amb
desdeny
mirat
el professorat ha
foraster que ha penetrat al dos universitari
i, per altra banda, ningú pot tenir, segons la
mateixa concepció, el dret d'expendir ciéncia,
llevat del que porta l'etiqueta oficial.
Aquestes consideracions que ens hem fet
d'un temps engá, sobre tot després del fracás
del decret Silió, provocat per la inércia del
personal docent de les univeristats, ens han
induit a canviar de punt de mira en go que
al problema universitari es pertany.
El text del P. Gil que ens ha servit de tema
enclou la solució del problema universitari.
El problema de l'enseny-fament universitari
de Catalunya s'ha de resoldre amb l'instau.ració d'universitats catalanes i lliures. No hi
pot haver un estalle que expandeixi a son albir
la llum de l'esperit; els mistos, la llum mate
rial, poden ser estancada, per més que sigui
que un vell
un signe de subjecció, tota vegada
refrany catalá ens diu que «el llum, el foc i la
sal són patrimoni de tothom».
Si al comengáment del segle xvii, cap al
1602, Catalunya tenia quatre universitats,
per qué ara n'ha de tenir una solament i no
l'extensió
en pot tenir tres o quatre? Paisos de
població de Catalunya, com són Bélgica i
Suissa, compten amb quatre i sis universitats

poració

gran

(Catalunya) te quatre universitats y estudis
generals. es a sabe' la Universitat de Leyda,
siscents estudia nts;
en la qual estudian mes de
son ensenyats n.ou
la de Barcelona en la qual
Perpinya en la
cents o mil estudian.ts: y la de
qual estudian quatrecents estudiants; y la de

catalá

respectivament: Brusel-les, Lovaina, Liege

primera; Zurich, Berna, Ginebra,
Neuchatel, Basilea i Friburg la segona.
Es pot invocar el problema económic que
Gant la

fa difícil el sosteniment d'una universitat,
peró cal tenir en compte que el diner donat
per l'alt ensenyament és el que dóna més
fort rendiment. Un cantó com el de Friburg
de Suissa, que compta amb 150,000 habitants,
pot destinar 600,000 francs anuals al soste
niment de la seva universitat, i cada pagés
friburgés parla amb orgull de la seva univer
sitat. Segurament l'economia de les nostres

corporacions no deuria fer sacrificis
tant forts, com la de l'exemplar cantó suís,
per tal de contribuir a la instauració d'unes
universitats catalanes i Iliures.
Es pot suposar que la falta de validesa
oficial deis estudis de la universitat Iliure
provocaria una desfeta de la mateixa. No
creiem en aquesta suposició. Primerament per
qué si les nostres corporacions publiquesexigien
la coneixenga de certs ensenyaments, donats
solament en la universitat nostra per a poder
exercir qualsevol cárrec en les mateixes (engi
nyers, metges, advocats, etc. tot estudiant de
la universitat de l'estat que volgués exercir
la carrera en la nostra terra es veuria obligat
a seguir els cursos de la universitat lliure. Per
altra banda s'ha de tenir en compte que la
universitat no és solament pel professional de
demá, la universitat és per a tothom. En les
cabdals

biblioteques de la majoria de les masies pairals
de Catalunya es troben encara llibres i apunts

de dret i de filosofia, escrits en la universitat
de Cervera, on anaven a estudiar, per tal

d'adquirir una formació sólida, els hereus de
la nostra pagesia que ha conservat íntegra la

catalanitat fins avui.
Cal que el fill de casa bona estudif no per
professar una carrera sinó per professar una
ciéncia; i cal que pugui estudiar sense passar
uns anys
pel potro de la tortura infantil
conegut amb el nom de batxillerat.
Demés hi ha el jove que professa els estudis
per amor a la ciéncia. Es l'idealista; el que
s'ha de preparar per la missió docent del
liceu, gimnás i universitat. L'idealisme que
exigeix la vocació de mestre i l'honradesa
científica que es necessita, no es poden trobar
ni apendre en un lloc o centre burocrátic on
tot es respira menys esperit d'idealitat, i no
li

poden proporcionar aquells

apunts o un llibre
persona de la

de text

a

que Ji venen uns
alt preu, ni aquella

qual ha descobert el deixeble

que per a escriure son llibre de text ha saque
jat i mal traduit una obra estrangera.
Cal, doncs, anar a la creació d'universitats
lliures amarades de catalanitat. Es cosa certa
que, de cop i volta, sembla un impossible el

donar

universitats,. la creació de les
quals exigeix un esforg superior al de injectar
noves

catalanitat a la universitat de l'estat. Admés
el fracás d'aquest procediment, no en queda
altre per a redimir la vida intellectualde Cata
lunya que el de la creació de noves universitats.
Es evident que aquesta creació exigeix
grosses

despeses, empró cal tenir
coses de l'esperit, com les

en compte Que les
de l'art i la Ciéncia,
són coses cares i patrimoni deis
escollits.
Per altra banda, hom s'ha de convéncer que
la ciéncia és la generadora del benestar rn-a
terial de tots els pobles. Demés cal advertir
que l'esforg que es necessitaria, no es tan gros
com
hom, de cop i volta, es podria creure.
L'articulació de totes les institucions d'alta
cultura i d'alt ensenyament sostingudes per
la Mancomunitat de Catalunya i per l'ajun
tament de Barcelona seria suficient per a
crear una universitat catalana admirable.
Cal
solament donar el cop decisiu.
Es opinió general que tots els ensenyaments
i tota la vida espiritual s'ha de concentrar a
Barcelona; nosaltres creiem el contrari. Cal
reforgar els nuclis de les ciutats foranes, que
seran
el dia de demá centres acumuladors
d'admirables energies materials i de l'esperit;
ells renovaran constantment el desgast que
la gran urbs fa en els homes, en els esperits
i en les institucions. Es per aixó que s'hauria
de veure amb joia una tentativa de restau
ració de la gloriosa universitat de Lleida amb
una o váries
facultats, la de ciéncies per
exemple; que hauria d'omplir-nos de joia el

poder veure l'actual universitat pontificia de
Tarragona renovada i transformada en un
centre d'alts estudis eclesiástics, comparable
a les universitats de Fribourg i
Lovaina. Aquí
es podria
formar la selecció deis sacerdots
dedicats a la ciéncia i el personal docent
curial de totes les diócesis de la

tarragonesa.
sitats

Aquesta

provincia

pluralitat d'univer

seria pas nociva als alts estudis; al
i l'estímul entre
el personal docent deis diferents centres per
tal de conquerir la primacia.
No és pas el nombre d'estudiants go que
constitueix la universitat sinó la valor cien
tífica del professorat; i aquesta pot ser superior
en un petit centre, tant com
en les grans urbs
plenes de bullici i distracció.
no

contrari, excitaria l'emulació

Aquest és,

renovar

sosté

a

al nostre

entendre,

el

mitjá

per

a

l'actual universitat oficial que l'estat
Barcelona, la qual universitat regen

tada per un professorat pie d'idealitat cien
tífic i de catalanitat, facilitaria l'obtenció
de validesa davant l'estat deis títols acadé
mics procedents de les universitats lliures.

A. G.

Les "Vint cançons"
d'en Tomás Garcés
i un adjectiu que
tenen quelcom de «totem». Cada vegada que
el vers catalá reix a esvair qualque miratge,
nor
més o menys bell, interposat en el camí
sana,
torna
fresca
i
mal de la seva jovenesa
el mot d'ordre: Poesia popular.
a dringar
les tirandes del «Glosan» són rom
quan
Avui,
pudes i Xenius ama fer de tragediant a la
el
cort del Rei d'Espanya (diuen que juga
paper de Temístocles amb una freda obsti
nació), els nostres poetes adoren de ple i amb
fervor renovellat les dues paraules sagrades.
que' cosa cal entendre per «poesia popular»?
La flor d'intuició, deixalla d'autors anónims,
probablement illetrats, que ens ha llegat la
tradició i ha descobert per a nosaltres la
recerca deis pacients i els erudits? S'ha lloat
palpitació de vida d'aquestes
a bastament la
Poesia

popular:

un

nom

que és l'ideal dels poetes d'ara. Home de
l'Ubres, acceptador de la vida garbellada per
l'intel-lecte, jamai de la vida en brut, pedant
si voleu, jo no em resigno a rebre Iligons d'un

.versaire d'aire lliure, sense altre
virginitat de sentiments i de sen
la
mérit que
sacions-, que jo he afollat dintre meu, dia per
dia, mogut de la pruija batallera que m'em

espontani,

peny

a

l'aventura nova,

saquejant aquells,

esportellant aquestes,

per veure que hi ha
dins, com fan -els infants amb les joguines.
Admetem-ho com una dada de la nostra
cultura, entre Píndar i Tíbul i els indis i els
xinesos, com una realització més entre les

possibilitats artístiques primitives, peró no
mai com un model de «poesia popular». Caldrá

compendre sota aquests noms l'abaixament
—algú dina l'elevació—del poeta fins a posar
seu front en contacte amb el pit del poble,
obres mestres d'espontaneitat, esquitxades el
fent-se
poble, com deia Maragall? Es possible
cor
avui
que
cremen
el
d'espurnes genials
«tractes
amb el poble» quan es porta un
s'han ter
com si el vent acabés d'escamparles,
mostrat als

.poetes

com

una

cosa

modelica,

digna d'imitació, per damunt de les con
vencions poetiques que neixen cada matí per
dins els cenacles deis
a morir cada vespre
a Catalunya
Certament,
existeixen
iniciats.

qualques exemplars inoblidableb d'aquesta
«poesia popular». Recordem, només, aquella
tenalla d'angoixa, submissió del món sota el
dolor de l'home, que formen els dos versos:
«Tota la música—de cop va parar» en la cangó
de «L'Hereu Riera»; recordem la trágica con
cretesa shakespeareana de la cangó del «Ca
pitel-lo»; recordemles paraules, feixugues d'ins
tint i d'incoherencia del marit i les respostes
pesantes de dignitat i de placidesa de la mu
ller, entre els silencis que separen els versos,
com un abim de dolor i d'amor on topen les
ánimes dels dos éssers desjunyits, en la cancó
de «El Comte Arnau»; tants d'altres. Jo no
m'avinc a acceptar aquest modelisme, perque
l'esperit l'embadaliment davant
em revolta
d'una obra d'autor intuitiu, tal volta poeta
mateix o encertador per manca
a desgrat d'ell
la qual li hauria es
cultural,
maceració
de
brillantor
d'imatges i
mussat, sens dubte, la
fent-lo
devenir
admirem,
que
de conceptes
perfecta,
pero
opaca,
d'expressió
home
un
i en la forma,
com més millor, en el fons
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feix

d'experiencies

de cambra,

d'estudi da

munt el cor; quan l'afinament de

l'esperit,

t'a
no interromput ni un sol dia de la vida,
llunya violentament de l'enemic, diguem-ne
poble, com d'un abim de confusionarisme epi
dermic i letal? Rig-ui qui vulgui llegint aixó;
jo dic que de vida no se'n té més que una i

cal preservar-la de passos en fals. En la
escala de l'esperit és perillós baixar graons,
en que sigui, home de mi, per a estrenyer les
mans
dels altres homes. Goethe cercava el
poble; Schiller no el cercava, i el poble seguia
Schiller i oblidava Goethe. El poble d'avui
en dia llenga els nostres Goethe per damunt
l'espatlla dreta, i els nostres Schiller per sota
l'eixella esquerra, i us respon, tot satisfet, que
no
está per cabóries. La «poesia popular»
será doncs la que neixi de l'esperit d'afinitat
entre éssers humans, entre l'home-poeta i

l'home-máquina-de-viure? A, B, C, D,

són

quatre pobres diables, E, E, G, són tres hóno
rabies senyors, H, I, són dos mitja-figa, mig
ralm; el conjunt d'aquests nou galifardeus,
multiplicat per ell mateix fins a l'infinit, cons
titueix el poble, i la veu del conjunt, natural
ment, és la veu sobirana del poble. Podrá el
poeta, fins i tot descarregant-se del fardell
«sensibilitat», conviure amb aquesta gent,

tocant el punt d'efusió, d'ardéncia humana,
que li permeti crear una veritable «poesia
popular»? 1 si la crea, la seva manera de veure
la vida i el món i els homes será compresa
pel poble, i estimada com cal? No el tractaran
grollerament d'obscur i d'ingenu? Que parli
el poeta López-Picó!
Resumint i aclarint: Jo entenc per «poesia
popular» el reflexe de la vida dintre l'home
poeta, convertit en contrareflexe al topar amb
l'esperit; la humanitat del poeta parlant en
vers, tot en aclofat sota la llum de l'esperit.
Quanta més riquesa d'esperit, més «poesia po
pular», i per tant, més humanitat. Com una
gota de pluja fecunda la grana colgada, com
una espuma de foc arbora una selva, com un

pols d'incens fumiga la volta d'un temple,
talment un raig de claror espiritual illumina
tota una humanitat, i fa veure els lligams que
junyeixen les causes i els efectes, el món ex
terior amb el món interior. L'Esperit, heu's
aquí la clau! Per ell els poetes gaudeixen d'un
sisé sentit, el que els dóna poder per a entrar
en el poble sense juntar-se amb el poble, el
sentit penetrador i arbitrador i pitagoritzador:
la «puixança de sublimació»! Sota el domini
d'aquest sisé sentit el poeta crea la veritable
«poesia popular». Francament, em sembla que
aixó que vino de dir hauria fet somriure i
mossegar-se els llavis als anónims i espon
tanis i pretérits autors deis exemplars de
«poesia popular» desenterrats pels erudits i
pacients, i recomanats a nosaltres, homes de
llibres, entre escarafalls de gaubança, bo i
posant els ulls en blanc per a fer més paté
tica la ja prou patética recornana ció...

nada de trobar-se ben situat abans de comen
car la refilada, fins al punt que
sembla que
ha passat més temps cercant el recó estra
tégic entre els diversos matisos de la nostra
poesia que no pas escrivint "obra; costum
adquirit pacientment de rebutjar, en el léxic,
arcaismes i neologismes, la qual cosa dóna
al seu vers una tonada molt catalá del que
ara es parla... o deuria parlar-se si la
majoria
de catalans no tinguessin acuesta terrible
animeta de botiguer que el diable els ha donat
i que ha sigut el nostre cástig i ha d'ésser la
nostra vergonya; un zigzagueig molt elegant
entre el mar i la muntanya (la cançó n.o 5
detona del conjunt estranyament, i té un
regust Verlainiá que, francament, no m'a
grada); una claredat d'ulls molt jovençana,
que només mirant un arbre i fent-ne florir el
nom en els l'avis, o una casa, o un ocell, o el
cel, o la sendera, etc., ja et suggereix tot un
paisatge; una tendéncia a la limpidesa (anava
a dir a la higiene) que li fa veure els
colors de
les coses com si fossin rentades de fresc; un
defugir la suscitació d'una imatge concreta
de dona, a despit de la qual cosa, quan hom
tanca el llibre veu creuar pel pensament una

figureta femenina, grácil, ténue, vincladissa

i retallada, blanca i blonda, com un ninotet
de revista anglesa que hagués passat l'estiu
als camps de l'Empordá, i aixó que en Garcés
quan parla de la dona només nomena les
mans, els ulls, la sina, les galtes, la trena,
així, en general; una complaença en la para
doxa quan compara, i així el flam de la fo
guera de Sant Joan li porta als ulls la imatge
comparativa, o posada, d'un doll d'aigua;
una

molt dissimulada revelació d'influéncies

poétiques, sempre recoberta

per la draperia
que l'autor ha fabricat de mans
propies: per exemple, la cançó n.o 19, assats
verdagueriana, és una mostra del que
fer un poeta subtil quan vol recordar-se del
gran místic sense caure en pecat de mística;
la cançó n.o 6 lleugerament influida per Carner,
pel meu gust, tant pels fons com per la
forma, la més bella, més perfecta i més «cançó»
del volum; qualques versos o esparses contenen
reminiscéncies de Sagarra, de Folguera, de
Maragall; cosa curiosa: no he sapigut trobar
influéncia de López-Picó; i, en fi, cubrint-ho
tot i animant-ho tot, el veritable «esperit»
d'En Garcés, el sisé sentit, la «puixança de
sublimació» que el fa topar i fugir i tornar a
les coses, dolçament emocionat, i li fa veure
clarors i resplendors en els gestos i les ach
tuds i després cloure els ulls per a reveure-ho,
més depurat, més esterilitzat, dintre la seva
ánima. Hi ha moments en alguns versos en que
sembla, talment, que el poeta travessi la
terra i el mar i el cel arracerant-se pomposa

transparent

Tot aixó m'ha sigut suggerit per la lectura
del llibre «Vint Cançons», d'En Tomás Garcés,
que fa poc ha eixit a llum. A l'entorn del nou
poeta que ve d'aixecar la testa, brunziran per
alguns dies, en homenatge, les converses, els
comentaris, les disputes, els estudis i els assaigs
de literatura crítica, com és costum entre
la nostra gent de lletres. Jo, modestament,
vull permetre'm el goig de fer-hi una mica
de crítica literária.
Característiques essencials d'aquests poe
mes i del seu autor: una
gran codiança en si
mateix; una voluntat a ultrança de dominar
l'estil i la rima i el ritme i les imatges; una
ardéncia d'home jove continguda fins a ad
.

quirir

una

equívoca apariéncia

de

fredor;

cor

recció en la forma, discreció en el fons; partit
pres de bandejar la imatgeria corrent, sense
fugir, peró, del magnífic to intellectualista
de la poesia catalana actual; pruij a obsti

pot
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ritmin i ritmin per a matar el temps i allunyar
el tedi. Manca de passió? Manca d'anys o de
desenganys! En Tomás Garcés, sobretot en
les cançons n.os io a 14 fa jugar un drama
tisme cenyidíssim. No el crec pas un poeta
passional. Paraules de Hamlet: «El món ha
saltat del seu eix; jo he nascut per endegar-ho;
subjectiu?
Es
En Garcés, és objectiu o és
de tots els
l'objectivisme és destí fatal!» Aquesta és la tragedia
un poeta seré? El perill de
nosaltres
les idees
en
més
catalans.
Pesen
l'epidermisme, el perill del subjectivisme és
motiu d'ineficacia
aixó
és
accions,
i
les
l'equilibri,
la
que
el cerebralisme, i entre ells hi ha
i, el que és pitjor—Santa Catalunya,
serenitat. En Garcés manté l'equilibri amb en art
nosaltresl— en política. Vivim de
prega
per
molt bon gust; no obstant, la cançó n.° 18,
la conciéncia
a Cataluny-a:
Entreu
somnis.
objectiv
a
i
la més minça del volum, és molt
punxeu-la
i us es
batega,
és
viva;
nacional
d'una banalitat gran; s'acontenta amb enu
Catalunya:
fredor;
de
de
sang.
Sortiu
quitxará
merar, i ja sabem que la clau de volta de l'ob
fesomia són comple
nostra
nostre
plet,
la
la
el
que
jectivisme és la fotografía. Jo cree
tament desconeguts. Hem viscut d'espectacles
serenitat és simplement una qüestió de yo
havem cregut que aixó era tot, i ára ho
luntat. L'ardéncia continguda d'En Garcés,
paguem.
1 són tants els catalans que no han
de
sere
travada per la voluntat, dóna un to
llega no l'han entés, «L'Home
nitat al vers molt reeixit. La meravella grega llegit, i si l'han
parla»!
Com el malalt, argollat per
qual
es
repetir-se i la serenitat deis del
no fa pas cara de
que
es remou en el llit, a banda i
la
febre,
alexandrinitzada!
Goethe
és
el
llatins és tan
i es fa la il-lusió que el moviment ja
poeta •seré a imitar, jo crec, si salvem les banda,
activitat,
així nosaltres. Havem sigut in
és
caigudes de Goethe (producte del seu dilettan
potser
som adolescents, no som homes.
fants,
sovint
un
cert
tisme científic?) que li donen
virilitat,
ara com ara, no es res més
La nostra
aire de pose olímpica impertinent. Altre patró
ornamental.
Fins a quan?
un
motiu
de serenitat és Jean Moréas, el de «Les Stances», que
la catala
catalanisme
en nom de
Matem
el
a
l'hora
de
encara que em fa l'efecte de que
Plutarc...
«leader»
ha
d'ésser
la mort s'ha recordat de que porta sang nitat! El nostre
«Vides
de
lit,
les
de
capsal
costi
nostre
llibre
El
grega a les yenes i que li cal fer el seré,
Paral-leles»...
Aixó
és
un altre conte. Passem.
Charles
destrabadissim
el que costi. Aquell
Louis Philippe deja de «Les Stances»: «Ce
n'est que de la prétention.» Si s'hagués situat
al mateix nivell de Moréas (tal volta no podia)
hauria comprés que la pretensió era orgull
On són els ritmes d'antany? Els grecs tin
nobilíssim de l'home que travessá la vida
gueren
la suprema elegancia de crear una
el
sentit
combatent i a l'hora de la mort tingué
perfecta i uns ritmes poetics propis
poetes
llengua
Catalunya,
tenim
la
superació.
A
de
la
seva
llengua. El llatins, mirant als grecs,
serens? Tenim un mimetisme de serenitat: la de
ritmes propis de la llengua llatina.
d'En
crearen
els
resignació
mística;
la
d'En Verdaguer, és
Maragall, és contemplació romántica; la d'En Vingué la florida deis «romanç» i ja fou una
Carner, es aburgesament; la d'En López-Picó, altra cosa. De Racine, l'adorable, a Víctor
Hugo, l'insuportable, la rima no era pas una
és Orgull; la d'En Sagarra, és fisiologia. La
d'En Garcés per ara no és, potser, serenitat, cosa definitiva per a tothom.. Franga cregué
que el seu ritme propi era el vers alexandrí,
peró sempla, al menys, aquietament.
que
está
peró la germania simbolista va cuidar-se de
passió,
que
és
cosa
Parlem de la
fer veure que no era cert ni molt menys.
de moda. Ja he dit que en l'obra d'En Garcés
Maragall, amb els anárquics «Elogi de la
hi bullia, en que lleugerament, una jove ar
Paraula» i «de la Poesia», semblá volguer re
per
una
actitud
molt
ben
dissimulada
déncia
inconscientment.
de fredor correcta. S'ha repetit molt sovint novar els ritmes, tal volta
recurs,
catalans,
de refu
quedava.
el
als
de
casa
Ens
que els poetes catalans semblen nois
giar-nos en el ritme clássic d'Auzies 1-Viarch.
bona. Llevat del nobilíssim López-Picó (ehl
seves
és en tots els sentits, el Beethoven de la (Remarca: Si quan Auzies March en les
Dama,
poesies
ens
parla
de
l'Amor
i
de
la
i
pel
dolor,
per
nostra poesia, per la dignitat
borrem aquestes paraules i les substituim per
la joia i per la claredat, per la simplicitat
to
i per la mundanitat, per la passió del fons i «Anima», veurem que els versos prenen un
sobretot,
molt
any
1923).
molt
espiritual,
i,
la
forma),
d'En
Folguera,
pel mestratge de
«Hora
en
els «Poemes inédits», d'En Riba, en el Finalment, Costa i Llobera llença les
completament
ferm,
peró
d'algunes
cianes»,
únic
pas
es
«Primer Llibre d'Estances», i
d'alguns altres, poquíssims, sembla que fora de camí, per als ritm.es catalans. Ens

ment i noble dins un manten abigarrat amb
les clarors del sol i de la Duna.

•

tones
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en el próleg que no desitja fer «repro
duccions en guiz». Realment, no les fa en guix:
les fa en marbre i en bronze... peró les fa.
Reproduccions, al cap i a la fi; nosaltres vol
driem produccions, go és, «ritmes» netament
catalans, deixant en la pau dels segles els
grecs i els llatin_s d'una volta per sempre.
El xoc de les vocals al principi i al fi de

conta.

paraula i de versrla suau conjunció de
aguds i plans, l'harmoniosa caiguda
accents, tot aixó són

cuidades,

encara

coses

mots
dels
terriblement des

En López-Picó i En Riba són tal volta els
rnés refinats en aquest punt. En Carner i En
Sagarra, tan destres en el ma.neig del lexic,
són primitivíssims en la construcció del vers.
L'obra primera d'En Tomás Garcés ens ha
mostrat un artista sensibilíssim i un artesá
peritíssim. Entre nosaltres, on tants versaires
tenen per furia exaltadora la petuláncia, cal
galejar amb entusiasme la naixenga d'un
poeta que té per musa inspiradora la discreció.

avui, pels poetes -catalans.

A. ESCLASANS

Revisions
cas Xenius, senta un mal precedent.
el fons, una variació més en les formes
d'exercir la passió de les revisions.—Aquesta
residenciació de Xenius, en portará d'altres.

1.—El

Es,

en

potser, seran revisionats, residenciats cultu
ralment, áquells mateixos que menys poden
sospitar-ho. Després d'una mala notícia, res
fa tan de camí al món com el contagi del
mal gust.
II.—La opinió pública aixó té de semblant
al caprici del tirá: necessita víctimes.—La
opinió pública comenga allá on acaba el
diáleg.—I ai de nosaltres mateixos quan hem
donat el tast de carn humana al monstre!
Llavors—qui i qué és capag de satisfer-li la
sádica voracitai?—j(Llegiu només les vides
dels Cesars.—El que costa, és perdre el pudor,
l'honest escrúpol. Una volta perdut, ni les
més augustes valors mereixen consideració
ni

respecte.)

HL—Cal que els autors catalans es deci
deixin a crear-se enemics dignes d'ells, perque
altrament arribarem a revisions de valors
cada tres m.esos —al albir del primer nóu
vingut mica audag o bell tros inconscient.
aixó és el suicidi, l'extraviament, la infe
cunditat, la més innoble de les degeneracions.
IV.—No revisions; no póstumes tries; gens
el poc respecte als que han aportat la valor
modesta o considerable de la seva obra a
Catalunya; gens tampoc la manca de bon gust,

la crueltat, que ara significa una
que no pot ésser feta amb prou

selecció,

garanties

d'encert.
V.—De rnés: una obra així, no és grata sinó
a un petit nombre d'actuals, i cal per
damunt
de tot avui, no indisposar, per juis, en absolut
gratuits, als catalan_s uns amb altres.—Prou
revisions catalanes, o sia: prou di-visions infle

cessáries. La tria potser la faran amb vera
serenitat els catalans de 1953, Si llavors
gaudeixen bé de la independencia.
V1.—Nostra tasca actual primordial i única,
és en no combatre inútilment, és en suprimir
tota diferencia que mica pugui dificultar l'ad
veniment del triomf. Les coses infecundes
cauen
per sí soles. A qué empényer-les?—
Tota aquesta feina esmerada en revisions,
és absolutament perduda en tant que obra.
—Prova: han estat mai aquestes nostres re
visions —sempre interiors —alguna cosa de
gran, de veritablement audag, de pertorba
dorament genial, amb prou vivencia per a
passar la frontera, així com si fossin trans
mutacions de valors europees?
VIL—Els catalans ja no deuen d'aconhor
tar-se amb aquestes domesticitats de coses
doméstiques—escorrialles psicológiques dela
tores de provincialisme o badoquisme d'Eu
ropa. Els catalans 1923 no poden exigir-se,
ells amb ells, altra cosa que obres i fets. I
anávem a dir: més obra i menys probatures;
més actes i menys

crítiques limitades;

més

fets catalans i menys teories, cómodament
sentades entre bons amics sentats entorn d'una
taula.
VIII.—En un mot: una nova austeritat, per
damunt d'aquella que és•própia d'aquests
superficials virtuosos flautistes de la cultura,
que infesten la decadent Europa d'ara.—
Cultura, per a tot catalá energic i civilitzat,
i per tan patriota, ja és una paraula démodée.
I demés, vulgar, implícita cosa amb la que ja
es compta,
com en la corbata
vestir-nos, per a assistir a qualsevulla festa
o presentar-nos, correctes, davant de no im
porta qui.

naturalment
al

IX.—Es hora de que els catalans comencin
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especialitzar i precisar. Es hora de ja no
parlar d'una manera vaga i general de cultura
a

dir amb exactesa les

cal, sobretot,

una

coses

vera

a

que aspirem.

crítica de cultura.

Importar-la, sense més garanties que les d'una
opinió personal, té migradíssima transcendén
cia. Aixi, s'obté l'hibridisme cultural. Una sin
cera revisió ho demostraria pla bé. Peró avui,
una cosa semblant fóra anti-patriótica i an
ti-cultural.

X.—S'imposa exigir responsabilitats al que
de noves revisions catalanes i s'adongui
a criticismes, sense altres conseqiiencies que
joc mental particular, joia de bons amics. Per
quI, aquestes revisions, no han d'ésser fetes
de cara a Europa? Per que, precisament, no
han d'ésser les de les valors d'Europa i les
generals de la civilització? Es que una im
placable revisió d'Europa i de la civilització,

parli

no

seria

una

profunda

—Fa molt de

obra de catalanització?

temps que nosaltres invitem

als catalans a aquest deport saludable. No hi
ha dret a somriure deis catalans, mentres
no s'hagi guanyat una bellíssima ironia devers
Europa i el lamós sentit d'Europa.
X1.—Aquesta bellíssima ironia no és, mal
auradament, concedida a aquells catalans,
ole des de fora parlen d'Europa amb mal
humor i preocupac-ió digna de qualsevol vul
gar excéptic de tercer ordre. Aquesta bellís
sima ironia és el contrari del caos mental i
del psicológic: és també la cosa més llunya de
pedantisrne i sentimentalisme agre que hom
pugui imaginar. 1 també és un preciosisme
intel.lectualista, que condueix a molestar a
tothom a força de suficienciá quasi dissorto
sament célebre. Es honesta aquesta bellíssima
ironia. 1 tanca dolçarnent els ulls davant les
coses i apetits.
XIL—Aquesta bellíssima ironia sobreixint
salut, exigeix una profunda modestia, un

petites

respecte,

un
delicat ale en tractar les
i les obres i els homes catalans d'ahir
enrera i d'avui ençá.—Nostra fita és pátria
llibertat de la pátria: obres, i bellesa i sa

cast

coses
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d'aquestes obres catalanes. Tot el que
apartar-se d'aixei, d'aquesta austera con

viesa
sia

és una enorme immoralitat, un pecat
contra el Esperit Sant de Catalunya. I contra
tota temptativa de nou caire de vera Civi

ducta,

lització.
XIII.—Prou blasmes; prou

censures:

prou

triatges inelegants,—massa interessats—;
prou petites passions entre catalans:—que es
faci fa bella flama ardent de patriotisme i
sincer desig de saviesal—Per ventura no tenim

nous

l'enemic secular per tot arreu?—I tenint
l'enemic que us volta, us entrentindrieu, ca
talans, en la puerilíssima feina de les indeli
cades classificacions, que divideixen?—Es que
no és primer l'enemic que la classificació? Es
a dir: la menudalla, la petita moneda de les
petites passions localment culturals, tindrien
més importáficia que treure el veritable enemic
de casa?
XIV.—Civilitzadament pensa qui pensa pa
trióticament. 1 fa més pátria, més cultura i
més vera civilització una obra original, que
trenta discursos en trenta pobles, renovant-se
trenta voltes, trenta auditoris. Crea més bona
i fecunda catalanitat, avança més en riquesa
cultura catalana, amb una obra original de no
importa quin génere, que mil i tres revisions
de valors per genial que sia l'esperit crític
que les informi. La missió deis catalans és
altra que entretenir-se en discutir assumptes
literaris i filosófics. Tant a Europa com a Cata
lunya, ami, que no hi ha cap geni veritable,
aquest assumptes no són més que insignifi
cants questions de familia. I una elemental
educació, no permet que aquestes coses es
facin públiques.
XV.—Peró és que nosaltres diriem que la
obra bella i la obra sana, la obra completadora,
són incompatibles amb l'esperit catalá? Hau
ríem mai oposat l'esperit i el triomf catalá
a obra v'erament civilitzada, ultra-civilitzada?
—Al contrari, al contrari—en absolut, tot
al contrari!
CRISTÓFOR DE DOMENEC

Evocacions ciutadanes
I.

JOVE CANTA AQUELL BALCÓ

UN

Oh tu balcó

guarnit

de

glória

-perqué ella hi ha sigut,
frisa damunt teu la cridória
deis ocells de

•

ma

joyentut.

Al teu volt hi ha l'instant que
amb la gardénia al trati,
i un foc de vida em sofocava
baixant d'uns ulls lluents i un

jo passava
cos

suau;

la nit d'hivern que fent ma via,
encara amb el co-r pie d'un so de violins,.
un grapadet de llum s'hi difonia;
ressol de vetlla i de satins;
i

aquella altra d'estiu que,
batre l'ala el porticó,

en

ser-hi sota,

va

com
es

un

mogué

esvelt que

roser
un

en

l'ombra brota,

dolç espectre de blancó.

Hi ha la diada que el domás hi treia
la gençor confortable, que em dugué
un greu terrible de no sé
dins l'alcova on Amor encén la teja;
i un matí de l'hivern... Jo anava a l'aula...
—Matins de violeta i diamant
que el toc de l'aire amaga una paraula
de primaveres que vindran.—

Abaix, la portalada sobreeixia

d'un passa-dís; el fénix i el bambú
feien un camina' que aclariria
la flama blanca del cos d'ella. I tu,
balcó, mostraves, aquel' dia,
la flor de taronger que colliria
el nuvi, tremolant
al primer bes d'aquella gaita clara...
Tot

aquest

balcó
Avui
rera

món

que tens

perdura

ma

encara,
teu voltant.

vida, al

vigila una altra cara
el viu d'or; el passama

enyora un braç; i el vent s'atzara
cercant els rulls que solia besar.
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Ella, amb el nuvi, en altres terres
reb un nou aire, escolta un n-ou accent;
veu les congestes d'altres serres
mentre

el dos divi creix la sement.

en

Mes tu, balcó, com la memória
que volta un front de resplendor,
encara serves llum de glória,

joia, desig,

i

tremolor;

en les diades,
el miran gemat del mati,
la falda on tomben desmaiades
les flors nocturnes del senti...

ets la teiera

tot greu cantant victória,
ha sigut,
ets tot un món on branda un ram d'história

1, de

pérqué ella hi
d'aquesta

meya

joventut.

JOSEP LLEONART
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H.

UN

JOVE CANTA

LA NOTA DEL SWETTER PERLA

Ein.stein,...

la facécia,... el cas d'«aquell dia»,...
l'esment del cenacle on sona el bordó i la poesía,
l'amoreta, el joc, la Universitat...
tot alió que, mentre pel Passeig fem via,
plan al pensament o a la lleu loqüela,
ens cau als seus peus com un coixí apomellat
així que el seu cos nerviós que el swetter revela
se'ns posa davant, amb la imprescindible tutela
de miss Brown al costat.

Llavors

en l'aire es fa un
la mistela del sol;

dring

i un brillar de copes
les gropes
deis cavalls, un no-res de metall pren un brill infinit
ens passen pel cap velleitats, com un luxe de tropes.

on

cau

en

Ai menyspreu incitant de la boca de mel!
Ai la má que cenyida en el guant com un tel
—mentre sota el parpre discret la m.aragda s'esberla
encaixa amb l'amiga, amoixa un infant, aguanta un ramell,
qui será tan sortós que la lligui amb l'anell,
oh torcívola noia del cos nerviós, empolsada de perla?

JOSEP LLEONART
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BALADA DE LA LLUNA DE FEBRER
tan clara
roí:
enganyador
i
molt
pas
té el
us fa la gara-gara
i us posa mil paranys en el camí.

Aquesta lluna de Febrer

Adés mig endolada, adés plorosa,
el _cor se vos endúu, ni sabeu com,
quan us té enganyats, llavors us posa,

dissimuladament, alguna
amb

descarament que

un

nosa
no

té

nom.

Us mostra, de primer, la imatgeria
tan bella de la Purificació
una suposada garantia
d'aquella bonhomia
que sois té en el posat enganyadó.

com

1 així us hi amistanceu sense temença
i als seus braços caieu sense rezel;

llavors us envaeix una plaenga
de lluna mig de cera, mig de mel.
Llavors

posada

ja
a

s'es fet tard: teniu

l'esperit

i tot al vostre entorn
i us deixa esfereit.

l'argolla

dansa, sondrolla

Comencen les felines corredisses
arnb uns miols planyívols pels teulats
amb folls revolcaments per les pallisses
i en mig de les rampoin.es deis terrats.
1 adés llurs ombres

venen

llargassades,

talment exhalacions espirituals,
adés contorsionades
com unes fatilleres i damnades
mcitacions carnals.
1 ve llavors la rIqua tan grotesca
deis seguidors incauts del Carnaval,
amb tota aquella gresca
i aquella fellonia mondanal.
Febrer

s'apropa el temps de cendra
vestireu de penitent

veu que

i tem que
i tornareu

us
a

empendre

la via abandonada, novament.

esguarda la Quaresma, que ja arriba,
amb gran arrufament
l'any que pot, del damunt seu la esquiva
i la endossa sencera al mes vinent.
1

Aquesta Huna de Febrer tan clara
té el pas enganyador i molt roí:
davant us afalaga amb bona cara,
darrera us llengoteja, i no repara
en fer-vos cancalleta pel camí.
CAMIL GEIS
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La Divina Cornédia
traducció en rima de l' altíssim, Poema, termenada a les primeries de
termenant a mitjan gener de 1923? I, no obstant, és així. Aquella
traducció, que no contenía ni una sola consonáncia en ag'ut, podia ésser, i era, tal volta, un tour de
force; i més si es té en compte que cap consonant no es repetía dins un mateix Cant; pero si aquella
versió era, potser, una merítória labor de técnica, no podia ajustar-se, del tot, al Dant. A les otides,
certament, l'efecte resultava dantesc, per com les rimes d'ell són planes; pero el traductor, content del
seu treball com a treball, no n' era gaire com a traductor; i torná, de bellnou,

Qui !savia de d,ir que una
maig del 1921, s' estés, encara,

A
tot i haver-lo

mig camí de

nostra humana

vida,

passat temps ha, aquest mig camí, per tal d' arribar
L'Amor que

mou

altra

vegada

a

atényer

el sol i les estrelles,

guisa que, en quant possible fos, pogués romandre'n satisfet.
aquest Cant del Paradís que ací veureu, és un deis de la versió que, si a Déu plau, eixirá a la
llum pública dins any present.
El Paradís és, sens dubte, la Cántiga menys coneguda de les tres que composen el Poema; és,
també, com la menys humana, la més plena de dificultats pel traductor, ádhuc en prosa; no cal
dir si en tindrá en vers. No obstant, quan pel freqüent tracte amb l'in,signe florentí horn arriba
a compenetrar-se del seu esperit, troba en el Paradís una frutició, un góig espiritual, superiors alque
també, a sa respectiva faisó, contenen les altres dues Cántigues; i creu el traductor, i acompanyen
en aquesta opinió molts homes de seny, que convindria que la Divina Comédia—obra d'interés
universal—devingués popular a Catalunya.
de

PARADIS.— Cant

vigéssim

sisé.

L'insigne Evangelista, de P.Amor
Pregunta a Dant, i aquest tan bé
Que lloen, els beats al Creador
1 el Sanctus per tres cops
Morada deis
canten sa
el de

qui
Parla, després,

respon

omple aquell

ningú

món

victória.
segon

história,

1 fundador de la humanal
Per
a l'amorós reclam
reb del
a la Glória

correspondre
Que, tácit,
Encar

vivent

qui puia

i de saber

té fam.

IVIentre dubtava, per l'esguard morent,
Del fúlgid resplendor que bo i cegál
Eixf una exhalació que em feu atent,
4

Dient-me: «Mentre et sentirás del mal
»De la mirada, que has en mi consunta;
»Es bo, tot raonant, de compensá'l.

7

»Comença, doncs,

i

digues

on

apunta

»L'ánima teva; i la raó que sia
»La vista en tu marrida i no difunta,
lo

que la Dona qui per aquest dia
et munta, té, dins sa mirada
»Virtut parella a má de l'Anania.»

»Es,

»Regió

47

13

16

19

Diguí jo: «Tost o tard, si així li agrada,
»Remei que em vinga als ulls, que foren port
»Per on, amb ella, el foc trobá sa entrada.
»El Bé que fa contenta aquesta Cort,
»Es l'Alfa i és l'Omega que escriptura
»D'amor llegeix-me, suaument o fbrt.»

Aquella

mateixa, que paüra
fer, del sobte desgavell,

veu

Tot em
De raonar

va

22

25

28

31

nova cura,

en

Dient-me: «Cert, per més espes garvell
»Convé que pássis; dir, té convenients,
»Qui, vers tal blanc, dregava el teu dardell.»
1 jo: «Per filosófics arguments
»I per la autoritat que aquí descén,
»Aqueix amor en mi prengué increments;

»Que el bé, en quant a tal bé, com ell s'entén
»Així encén l'amor; i, amb major pira,
»Quant més de bonitat en sí comprén.
a l'essencia on tant de bo s'hi
tot el bé que fora d'ella es troba

»Doncs,

»Que

»Es, de

sa

llum, n.omés que lleu

mira,

guspira;

34

»Més que a cap altra, la amorosa troba
»Convé endregar, amant, de qui discern
»El ver, en que és fundada aquesta prova.

37

»De la ment

eix ver mostrá a l'extern,
demostrá el primer amor
»De tot substancial que és sempitern.

»Aquell qui

meya

em

del

Autor

40

»Palés me'l fa la

43

»I me'l

46

1

49

»Mes diu-me si altres cordes sents, tivantes
»De tu 'vers elles; fés que's senti el so
»De dents d'amor mordentes, totes guantes.»

52

No fou latent la santa intenció

55

48

posá'm

v'eu

ver

»Quan diu, parlant de sí a Moisés el gran:
»'Jo, et faré veure tot quant és valor',
paleses al comeng, Joan,
»De l'alt precóni que, cridant l'arcá.
»D'aquí allá baix, és sus tot altre han.».
em fou oit: «Per intel-lecte humá
»I per autoritats hi concordantes,
»De tos amors Déu serva sobirá.

De l'Aguila de Criste
Vers on vol emmenar

ans

bé

ma

professió;

conec

Per go recomencí: «Tot quant mocec
»Pot fer girar el cor devés a Déu,
»Amb meya caritat va fer aplec;

58

»Que l'existir el

món i l'ésser meu;

»La mort, que accepta per fer m'aima viva;
»L'esper, que tot fidel com jo bestreu
61

»Amb la predita coneixenga activa,
»Whan tret de la maror de la amor torta
»I, de la recta amor, dut-me a la riva.

64

»Les frondes que frondegen tota l'h.orta
»De l'hortolá eternal, amo jo, tant,
»Quant és el bé que d'EH a llur reporta.»

67

Bon punt cnllava jo, un dolcíssim cant
Va ressonar pel Cel; la meya Dona
Amb tots els altres, deja: «Sant! Sant! Sant!»

70

I, com per llum aguda es desensona
Hom, pel visiu esprit, que li recorre
Al

73

resple-ndor

que dins

l'esguard s'afona;

1 el desvetllat go que el feria aborre
(Tan ignorant per súbita vigília)
Fins que la estimativa no el socorre;

76 Així, les brosses deis meus ulls exilia
Ma Beatriu, pel resplendir dels seus,
Que al lluny fulgien en beata idfila,
79

Pel que, millor que abans, vegí amb els meus;
demaní llavors, quasi amb esglai,
D'un quart flamer distant de mi espais lleus.

82

1

cm

»Al

diu ma Dona: «Dins eixos raigs ha
Factor amant, Vánima prima
va crear la prima virtut mal.»

hi,

seu

»Que

85 Tal com la fronda, que flecteix sa cima
Quan passa el vent, i l'alga, si ans la agéia,
Per fórga natural que la sublima.
88

cm vaig fer jo, en quant ella déia,
Estupefacte; apres, refé'm segur
Desig de dir, que m'encengué com teja;

91

1 comencí: «Oh, fruit, que ja madur
»Vas ésser prod-uit !Oh, pare antic,
»De qui és tot nat el descendent futur!

94

»Jo, tan devot com puc, a tu suplic
»Que em parlis; tu ja veus el meu afany

En tant,

»1, per oir-te prompte,
97

loo

no

te'l dic.»

un animal cobert de pany
De guisa es mou que go que vol demostra,
Per el segui'l del cobertor estrany;

Tal volta,

Així, el primer de la familia nostra,
-Transparentar cm feu, per la coberta,
De que es plagué, en complaure'm, gaia

mostra.
49

103

Llavors, digué: «Sens

io6

»Que

res.

l'escalatge llarg

disposa;

tan bé et

quant delIcte

»Dones, bé, fill meu; no pas tastar del lleny
»Fou el motiu, per sí, de tant exili;
»Ans, solament, el traspassar del seny,

115

»Que, allá on mogué ta Dona al bon Virgili,
»Quatre mil i trescents i dos volums
»De sois, vaig desitjar-hi aquest Concili;

118

121
-

133

palés

ma mirada peixa,
malastruc desdenv,
motiu
del
»1 el cert
»I, fins, la liengua que jo usí, mateixi.

»I

112

130

el verag mirall te'm fas

»Tu, vols saber quant temps que Déu em posa
»En el verger excels, en el que, aqueixa,
»Per

127

en

»Del qual és parieli tota cosa
»I ell parieli no es fa a si de

ioc)

124

proferta

ésser-me

»De tu, ta voluntat pel ciar veig més,
»Que tu la cosa que et pot ser més certa;

»I veia'l jo girar a tots els llums
»Per la carrera seva, noucents trenta
»Cops, mentre de la terra petgí grums.
»La llengua que parlí jo, fou morenta
»Del tot, abans que a la obra inconsumable
»Fos la gentada de Nemrot atenta;

»Que nul efecte mai, sois raonable
»Per el plaer humá, que es renovella
»Seguint el cél, sigué molt temps durable.
»Es obra natural que hagi hom loqüella;
»Mes la natura os deix' de quina guisa,
»Després, plaurá-us de fer la llengua bella.
»Ans jo descendre la infernal cornisa,
»1 s'apel-lava, en terra, al Summe Bé,

»De

Qui he la joia que, faixat, m'encisa;

136 »Elí, nomá's després, i així convé;
»Que l'ús deis homs mortals és com la fronda
»En branca; que se'n

va

i

una

altra hi

ve.

aquell puig més alt que el mar circonda,
»Visquí-hi, amb vida pura i deshonesta,
»Dés la prim'hora a aquella que és seconda

139

»En

142

»Quan muda el sol quadrant

a

l'hora sesta.»
Traduc. del
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MARQUÉS

DE

BALANZÓ

ELS
DIARI 1 PENSAMENTS DE CADA
DIA, per Eisabet
traducció
de M. C. C.—Edicions de Fornent de
la pietat catalana.

Leseur,

divisa de l'autora d'aquest llibre
aquesta:—Cada ánima que s'en
laira, enlaira el món.
En realitat, en donar la divisa a la
seva
germana, aquella santa muller
La

era

que fou Elisabet
Leseur
ens la don
també a nosaltres
del sen.tit
del
sagrat:
trobard la dona
als darrers
cal anal,

assedegats
Qui
confins

proverbi
forta? Lluny
a

cercar son

preu.

forta,

Una dona
tal com la
mot sagrat, deixa senapre una em
prerata de civilització. Els
delicats als
la formació cultural

proclama

el

esperits

quals

satisfá prou bé, cerquen aquest
enlairament de la vida que és la flor
de la civilització i, per esser-ho, la vir
tualitat máxima del reeiximent diví
no

en

la natura.

Intira sentit d'aprofitament de totes
les coses; polidesa de convivéncia entre
totes les criatures; renunciamen.t per
sonal cam.í de
de
de

l'alegría

l'equilibri

d'obeír. Lligam

servir

del món fet
i de la eficácia
Déu i els

homes,

entre
que és el secret de la pau del món i la
pen.yora de la eternitat.

escriptor

El mateix
fa pas molt temps
ducció nostrada del

catalá

qui

no

demanava la tra
Diari de la senyora

Leseur, advertia la importáncia d'a
quest llibre acarat anab la poruguesa
moderna d'anomenar Déu i avesat a
trobar precisament
en
la comunió
amb Déu el secret d'aixó que la sa
viesa popular en diu tocar de peus a

LLIBRES
pietat

Foment

de la
catalana
del que millor escau al mo
ment actual de formació de la coas
El

captingut

ciéncia espiritual del nostre poble ha
emprés l'edició d'aquestes proses d'En

qual,
interior,
prosperitat

i del cor en el
els que creiem en
la vida
tenim posada la espe
ranga de la
material deis
i del corona ment de llur destí.

pobles

PR4'ES DE

BON

SENY, per fi:m

ol( Raventós.—Edició
la

pietat catalana.

de

Fornent de

Deixes de l'estigraa de poble do
minat fan que els catalans oposem
massa sovint un concepte pas1iu Dura
ment oratori de la llibertat a la virtual
eficiencia del bon seny que és la nostra
llibertat activa.

per a
trobar un
vol dir catará

Jaume Raventós perqué en.tén que
popularitzant el bon seny fa més segu

que incert del que vol dir nacionalisme.
Peró tot aixó són temes aliens al
nostre
que no és sinó

catalanització que amb el
fácil proselitisme .de les estriancies

el treball de la
senyor Vilaró i

ra

labor de

rígides

unilaterals, mig

i

caro.ent

per

l'engres

verbals pro
per
en aq
bentuar aspres i decebudes fatalitats
—tot aixd molt
certamen.t
que molts enalteixen com la máxima
virilitat de la raga.
a fe que En
Raven.tós co

testatáries, mig

Jaume
profundes d'aquest

neix les arrels
seny i en cerca
tint segur del

l'utilització

pagés

cap collita
ban.ts del temps
Tot

taris

pel

complaen.ga

castellá,

perdi

objecte,
registrar
versióIcatalana d'Horaci
Codina.

sonoritats

de les

l'an.y

que

no

bon

amb l'ins
vol que es

i que de tots els tom
en sap el

espigolat

és
del sen.yor

profit.

en

els

comen

Raventós. I, encara,
feta ordin.ació del gra, no li manca
lleure d'esguardar el bon ordre repo
sant de la feina per aquesta escletxa
de les festes que fan el cel obirad.or.
Un col no de místic ni de poeta sinó
més aviat un cel de bon
home que
con.eix la benestanga sobran.t de la joia
i restalvi de l'austeritat i que si la
contemplació meditativa no li és
estranya, vol peró tenir la certesa de
compartir-la amb la paraula que soli
daritza el tráfec i el premi deis bornes.
Aixó és el cel del sentit comú promés
en aquesta literatura de sentit conaú,
que ja és molt dir.

VES, elegía cíclica, per

SEMPREVI
Mestres.

Apeles

El poeta presidint la llar, cap de
El poeta oficiant com un sacer
Aquest sentit de la poesia com
porta una solem.nitat i tanmateix un
respecte que obliga el silenci de la crí
tica.
D'altra banda sembla que la crítica
ha situat ben situada l'obra de l'Ape
casa.

dot.

les

Mestres cora
exacte de

vegades
de

la ironia

VERSIO

OBRES
laró

Si

CATALANA

DE

D'HORACI, per

LES
1.

Vi

Codina.

sentit comí' és desenten del
més enllá i administra els cabás d'a
quest món de cara al viure folgat sense
pressa i sense esperanga, podríem dir
que aquell qui el poseeix ha assolit la
máxima mercé de la mediocritat.
I no ens referim naturalment a con
ceptes de valoració literária, sinó de
el

ponderació vital.
Horaci, doncs, n'és, tradicionalment
l'exemple tídic.
Una tradvicció d'Horaci feta per un
home de la

comentant,
sabor

que

aquestes

terra,

la

que estem
donar-nos la
literatura poden tenir
com
a

s'acosta
en

coses.

Seria limitat el dir que Horaci no
és sino aixó. Altres versions (l'Alomar
n.'és raestre)
ens en mostren el
redit
civil de la forma. Altres encara

podrien

un

constatador de

vegades sentimental

de la

natura i

cona

un

técnic del vers sempre fidel a la bona
prosódia del catalá.
Intimitats del cor com les d'aquest
llibre elegíac no és prudent valorar-les.
Valdria el fer-ho tant coro. marcir-les.
I l'autor en el títol meteix bandeja la
possibilitat del marciment.

VELLES

I

N OVES.

N

per Jacint Laporta.
Entre la

terra.
No és

lícit enganyar-se amb el tracte
d'áninaes com la de la senyora Leseur,
dient que són exemples excepcionals
de vida interior. Gosariena afirmar,
contrárianaent, que són ánimes de do
mini, abocades enfora, cridadores d'a
quest ordre nou de la salut de la ment

política oportunista
l'expressió de la qual caldria
llenguatge molt segur de que
del que ara es parla, bé

mostrar-nos-en la

OVEL*LES,

Barcelona vella

que ha fet

perdurable l'Ero.ili Vilanova, i la Bar
celona indecisa de l'aixamplament que
ha
trobat
expressió literári a en la
prosa de l'Enric de Fuentes, es popu
laritza

abundosament

assaigs

de costuras sota

la

teoría

sospitoses

deis
ad

vocacions gairebé pictóriques:Dibuixos
la ploma, esboços, quadrets, notes de
color, etz.
Es m.assa dejorn encara per a dir
qué en quedará de tota aquella lite
a

Els arxius de cada barri po
drien esser-ne certament enriquits. La
tradició de molts ca.rrers podria aspirar
a
virolar-se'n com d'una sortija de
literatura a l'abast de tothom. Es pero
indiscutible que raolt poques vegades
l'art fou cridat a participar d'aquella
ratura.

barreja.

I si un
d'art movia la bona fe
dels aficionats a
en els casos
de més boa reeiximent no passava el
més enllá de l'intent de
de
una
mica l'abundor
mica la incontinéncia
una

desig

desig

escriure,

cenyir
pintoresca,

depurar
verbal.
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L'afició d'alguns, s'iraposava: l'es
criure com una obligació més del pa
triotisme actiu. Catalun.ya necessitava

poder presentar un conjunt encara
que fos ímprovisat, de totes les direc
cions literáries aleshores a pie favor de

moda. Tornem a dir que la literatura
estricta no hi guanyava gran cosa. La
sim.patia, peró, extenia la seva eficácia
social, si més no, entre els nostres
menestrals.
la

Tot

esperant

niment de

per a

més tard

l'adve

escriptors pro
Jacint Laporta és
simpatia.

la prosa deis
el cas de

fessionals,
un exemple

de

TRIBUT, proses literdries, per
J. Sellarés.

EL

la
la

Canal deis guanys que l'exercici de
normalitat professional u portava,

d'indecisió,

conegué el moment
imposat també per la

moda.

el lirisme

nostra prosa
entre

i

la

narració

pura.

líriques

Proses
per la pressa de
deis nous
cami de les

de tot to. Enderiats
contradir el realisme,

escriptors van massa
alguns
recerques artificloses.
enllá,
I, naturalment, els fa fallida, a con
travoler, l'esforc creador, acontentant
curiositat erudita i de la fan
tasia superficial deis diccionaris en

se

de la

ciclopédics i de la magnificéncia geo
gráfica i histórica deis petits manuals
deixeninsatisfeta la voluntat d'ex
pressió directa de la paraula viva.
Aixó passá rapidíssimament, tal com
acostumen passar a Catalunya les ac
cions i les reaccions del gust literari
i de la moda entre gents de lletres.
Cal reconlixer, peró, que en la seva
indecisió entre el lirisme i la narració
pura, la prosa catalana millorá la seva
qualitat. I avui en llibres com el del
que

Sellarás, l'objecte es fa interessant no
-ols per l'argument sinó també per la
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matisació,

i la

prosa

hi

más justa,
d'equilibrar

és

más triada i más en curs
els seus límits i les seves

possibilitats.

desentén
poétiques deis

El novel-lista

no

de les recerques
í deis
al narrador fineses

es

encara

parna

simbolistas, la poesia atorga

sians

d'emoció

de

la

més

noble estima.

SANT IGNASI DE LOY OLA, Per
el P. Ignasi Casanovas, S. J.
Foment de la pietat catalana aporta
l'any passat l'homenatge catala als
centenaris de Santa Teresa, Sant Fran
Xavier, Sant Isidre Llaurador i
cese
Sant Felip Neri, els centenaris deis
quals celebrá. l'Iglesia. No podia man
car-hi una assenyalada aportació com
memorativa de Sant Ignasi.
El llibre del P. Casanovas des del
punt que avui escau d'esraentar-lo té
exemplar valor psicológica tant
una
per l'ús que es fa en ell de l'autobio
grafia del Sant com per la comparança
i el contrast o la relació entre l'esperit
del fundador de la Companyia de Jesús
l'essencialitat del carácter catalá.

goig
de

i de les penes que són el

la
Per

premi

vida.

qué bandejarlem l'exquisidesa

petrarquiana

de la comprensió de la
humilitat?
Els sonets a la raemória de la esposa
morta, per exemple, podrien servirnos
d'argurnent per acostar al Petrarca
aquest poeta artesá.. I tarabé, com
volíem dir, per acostar els Petrarques
de les corts d'amor selectes a l'humi
litat dels jornalérs que tenen tractes
amb
la immortalitat potser perqué
ignoren la jornada de vuit hores.

D. J.

CAL ESMENTAR

Capcigrany, novel-la de Blai Einer
de la Mainada).
—El pas deis gegants, novel-la de
Pierre Benoit, traducció de Joan

(publicacions
Arús

(publicacions

de

Catalana).
—Memorie

vanni. Giolitti

dellz

mia

la

vita,

Editorial
per

Gio

(Fratelli Treves, editor,

Milán).
—Studi sul teatro contemporaneo, per
Adriano Tilgher. (Librería Scienze e
FLORS
sies de
Es

DE

ROELLA. Aplec

Miguel

possible

sense

ristes

Duran

que

de

poe

(Inca-1922).

aquest

llibre

passi

esment dels brillants comenta
de les novetats literáries.

mereix l'atenció deis gustadors
que millor van entre els
fruits deis dies que a la fi engrandeixen
la perennitat moridora i renovada de
les estacions.
Valors de finesa espiritual. Sínce
ritats profundes i simples d'aquests
temes primaris i racials de la tradició
i la llar, de l'acceptació religiosa del
govern de la vida i de la mesura del
I bé

de les

coses

Lettere, Rome.)
—La
completa

bibliografía que
edició anglesa
Manuel de Caban.yes.
—Per ?'Italia degli italiani, més de
quatrecentes págines de lirisme pa
triótic de Gabriele D'Annunzio (e‘a
cions de Bottega di poesia, Milano).
—Michel Auclair i Le pélerin, per

acompanya
la
deis poemes de

nova

Charles Vildrac.—Conflicte d'ánimes
contrast, de carácters que patser no
satisfaría el concepte vulgar de la
teatralitat peró que interessa i emo
ciona els esperits delicats.
—L'obra creixent, sempre intensa i
cenyida del poeta argentí Fernández
i

Moreno.

TS9LÁSTIQUES

LES A_
Francis Picabia.—Prou voldríem
amb unes teories estatiques rebaixar
la valor de l'avantgardisme; la pintura,
direm, és tal i tal cosa, peró ens sortira
l'artista amb la seva obra per des
mentir les acetres digestives concIu
sions. Nosaltres no saben si l'obra de
Picabia es pintura o ritme pur, i no
sabem si la pintura és tam,bé ritme

compte

pur; solament en.s donem
que
davant d'A
sentim una- em.oció
rnolt forta que no sabriem classificar
si és-de natura musical o d'altra mena,

skrolabe

Segons Lafora (1), aquest estat ultra
emotiu, aquest estat d'afeetivitat, entra
dintre el marc esquizofranic. Xenius
digué: «Al fons del fons del fons, tots
sora bolgs.»
No tota

l'obra

de

Picabia

ens

sapigut emocionar, ni interessar
aquest chef d'ceuvre dit Astrolabe.

•

—

-

pinzell inspirat.
Antoni Badrinas.—Paisatges can
tats en un diapasó íntim: dintre el
mateix to una mica més de corporitat?
M. Llavanera.--Aixd de l'obligada
exposició anual no és devades una
rutina?

Pau Planas.—Pintura de normes
de darrera
subs
a mb un

hora, peró

tráctum considerable de totes les hores.
M Gol.—Un
de
que
amb bells m.aterials
amb una forta voluntat cada dia més

Josep
l'ofici,

dominada

-geni apassionat

juga

i

una

sensibilitat cada dia

més

ha

com

(z) GONZALO R. LAT-oRA: Eltudio:
psicológico del cubismoy exPresioniSino.:
«Archivos de Neurobiología»: T. III,
núnu 2: Madrid, 1922.
"

DOMéliee Caries.
Els paisatges
d'Olot que ara ha exposat En Caries
les obres més reexides del seu

su-

CAL

ESMENTAR..

La

rehabilitació de

la

fábrica

romá

l'església de Sant Pau del Canap,
portada a t-erme amb la discreta direc
ció de Mossan Ramírez, l'entusiasme
nica

de

piadós del zelós senyor Rector i la
caritat d'un benem.arit donant que per
yoluntat bou gust ha servat l'anánira.
Unes tristes i lletges parets no deixen
veure encara la bellesa
del temple
desde el carrer; convindria que alguna
altra álina caritativa destin.és alguns
cabals per a terminar bellament i defi
nitiva l'assenyada rehabilitació. Un
petit square
al temple.

fóra

un marc

ben

adequat

l'anticatalanisme episcopal
diócesi de Vi-c ha esdevingut
lógicament barbre en escometre soase
miraments de cap mena la sapient
figura de Mossén Gudiol i d'algun
altre clergue, perqua volien portar a
tenue la rehabílitació arqueológica i
digna de la Verge de la Gleva.
—Uns articles d'Antoni Badrinas,
—Com

de

la

-

publicats en La Publicitat sobre la
futura Exposició del Moble.
—Algunes de les notes ciutadanes
aparescudes en la secció e El lector dila»,
de l'esmentat diari, sobre afers d'esta
tica i higiene de la ciutat.
R.

B.

REVISTES

LES
LLUITA

PER

LA

MORAL

i en.coratjador d'advertir
practiques deis bornes de yo
cació espiritual de Catalun.ya a favor

Es curiós

com

a

les

la estructuració moral de la ciuta
dania militant, respon l'interés de les
forces corporatives de Barcelona cer
cant la eticácia col-lectiva d'una acció
publica no sois encaminada a com
batre l'industrialització del vici sinó
també a afirmar la voluntat de salut
que el nostre poble vol fer consubstan
cial arab la voluntat de sobirania que
ha engran.dit la seva consciéncia.
Reportem amb gust els mots del Ro
vira i Virgili comentant aquest tema:
«Fa més de deu anys que el qui es
criu aquestes ratlles va dedicar un
passatge d'una obra seva al problema
_de la natalitat a Catalunya. Aquest
de

problema

ha

esdevingut

Franga, ja

a

actualitat obsessionant.
allí un remei eficag per al
gravissim de la minva de la nata
litat. Peró els hornea més clarividents
de Franga es preocupen d'aqueix mal.
Cal que se'n preocupin tarabé els ca
talana, i assenyaladament els patriotes.
Són encara molt pocs els qui s'han
adonat de l'escassesa de la natalitat
catalana. Els treballa i les conferéncies
del doctor Puig i Sais, metge eminent
fa temps,
No es ven
mal

i

una

patriota exemplar,

contenen interes

santíssimes dades estadístiques i no
bles reflexiona patriótiques i morals
relacionades amb els cabdals proble
mes de la salut del nostre poble.
S'ha dit que el problema de les nai
xences

és,

en

gran

part,

un

problema

voluntat. Peró la voluntat deis
bornes está lligada en molts casos a la
situad ó de l'esperit i del cos. A part deis
mi tjans especifica per combatre la mm
va de la natalítat, es fa necessária una
de

gran campanya profundament mora
litzadora, que combati les xacres mo
rals i la degeneració física de la raga.
La /Ardua deis nobles ressorts de la
dignitat humana i Pacció deis flagells

la carn predisposen els pobles a la
florida sinistra de totes les vileses, de
totes les covardies, de tetes les abdi
cacions d'ideals.
Per aixó apla udim de bon cor la
iniciativa que, segons noticies fide
dignes que han arribat fina a nosaltres,
han tingut significats membres de la
clerecia de Barcelona, entre ells alguna
de pertan_yents a una de les ordres
religioses establertes a la nostra ciutat.
S'ha comengat una acció vigorosa per
redimir Barcelona de la taca d'ésser
un deis més assenyalats centres de la
producció pornográfica mundial.
de
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La capital de Catalun.ya té
tranger una trista anomenada
lloc productor de tota mena de

a

l'es

com

a

publi

caeions repugnants. Aquesta anome
nada és encara pitjor que la que puguin
donar-li les bombea i els crims socials.
Tots sabem prou la part que en aquei
xes

vergonyes

desa i

a

correspon

incapacitat

la deixa
l'Estat do

a

de
la
De tetes maneres,

és indis
catalana, i particu
larment els barcelonins, s'esforcin a
extirpar aqueix cranc que deshonra la
gran ciutat deis nostres amors.
Es dóna el cas que vénen a Barce
lona, per establir-hi Hura negocia, els
editora pornográfica que no troben fa
cilitats per a la feina ni a Franca, ni
a Alemanya, ni a Bélgica, ni a cap lloc
de l'Europa culta. Sovint ha de passar
es
se per l'afront que les arabaixades
trangeres es planyin davant el Govern
espanyol pel fet d'arribar a llurs res
pectius palsos l'abundantíssima pro
ducció pornográfica que de Barcelona
surt. Recordi's que essent governador
de Barcelona don Eduard d'Hinojosa,
Gervasi
es féu a la barriada de Sant
una troballatmportantíssima de clixés
i d'originals prohibits i perseguits a
tot Europa, amb els quals s'omplí un
gran nombre de carretades. D'ales
hores engá la malura s'ha estés. Mesos
enrera
el comandament de l'exércit
espanyol d'Africa es va veure obligat
a decomisar periódicament els paquets
pornográfica expedita des de Bar
celona.
La lluita contra la corrupció moral
ha estat ací fina ara desorganitzada.
Les institucions beneméritas que fun
ci caen arreu del món, fina en els llo
garets més petits, cona les de protecció
a les noies que viatgen, són ací inexis
tents. I quan s'ha constitun una insti
tució per protegir els emigrants, deis
quals es cobra per impost especial,
només al port de Barcelona, 125,000
pessetes anuals, no ha pogut aconse
guir-se que l'Estat destini cap suma a
la protecció deis que s'allunyen de

minador.

pensable

que els

llur terra.

aquest punt com en tanta d'al
rean tzar-se no sola
ment sense l'Estat, sinó a despit de
l'Estat. Entenent-ho així, han emprés
En

tres,

l'obra ha de

llur croada els elements de la clerecía
barcelonesa ala quals havem al-ludit.
I desitgem que des d'altres camps
socials i política es realitzi una obra
análoga, puix que tots els catalans

dignes
un

i tots els hornea honestos tenen
interés maxim a assegurar la salut

del poble

de

Catalunya.

CONCURS PLANDIURA
De la importancia artística que hagi
pogut tenir se'n pallará degudament
en el lloc que aquestes questions tenen
LA REVISTA.

a

Aquí volem únicam.ent assenyalar
trámit disgraciós que s'ha donat a
aquest concurs, l'avinentesa equívoca
de la data d'inauguració de l'exposició
pública que n'ha estat el resultat; la
oposició que alguna han pogut advertir
entre Porganítzador i la ciutat—Zdiem
de
passada que els entusiasmes i la
cooperació conjunta, innegable, dels
artistes en aquest cas voldríem veure'ls
quan són els organismes populars i
el

represen.tatius

de la nostra ciutadania
que els sol-liciten i conviden)—i l'aire
depressiu, una vegada més dissociant
de voluntats i d'eficáci es, amb que per
enaltir un estament ha estat bandejat
Pesforg deis altres estaments de pro
fessió artística de la nostra terra.
Lloem, per la significació espiritual
que té, l'abstenció d'alguna artistes,
ciutadans tan com homes d'ofici. I
catáleg més
censurem el próleg del
que per la mala fe que hom hi vela
en general, per la mancanga de fe que
hi veiem nosaltres.
Els conceptes que el próleg subratlla,
desentranyats d'un artide del poeta
Josep M.a de Sagarra enaltint el primer
llibre del poeta Tomás Garcés i apro
fitats per condemnar l'obra total de
la poesía catalana, ens semblen sim
plement d'una utifització de mal gust.
ja és ben coneguda la dita de l'autor
d'aquell próleg, que a Catalunya tenir
boa gust és de les coses més revolu
cionaries que poden fer-se.
El mateix Josep M. de Sagarra s'ha
sin.cerat, posant a son bloc els concep
tes
arab l'article que reproduim se

guidament:
Poesía catalana í Eugeni d'Ors.

«La

Eugeni d'Ora, en el seu próleg al
«Catáleg de l'Exposició de pintura del
concurs Plandiuraa, comenga amb pa
raula interrogativa, demanant perqué,
dins l'atonia general que aya pateix

l'espiritualitat

catalana i que nosaltres
aspríssim d'assenya
Castelló d'Empúries, l'art de la

ens féiem un

lar

a

deure

pintura fa excepció?*
Eugeni d'Ora, bo i salvant la vita
litat de la pintura, intenta donar una
arponada a la história, al teatre, a la
novel-la i a la poesía. Sembla que Eu.geni d'Ors els nega la valor, l'eficacia
vida.
Davant d'aquest

i la

persistent

derro

'dime d'última hora

que

ha enverin.at

Catalunya la ploma d'Eugeni
d'Ors, jo cree aue tots el» que estimen

contra

la nostra terra han de
1 jo em trobo
i
la

protestar enér

gicament;
en el cas d'am
pliar
d'explicar
meya protesta,
perqué en aquest próleg d'Eugeni
d'Ors són citades unes paraules meves:
les
quals paraules Eugeni d'Ora les
interpreta amb una intenció que no
és la meya i les fa servir per apuntalar
un concepte seu de la poesi a catalana,
que per a mí és corapletament tala.
Diu Eugeni d'Ora, en el próleg citat:
4Com

són els nostres

hora,

cora

gons la

viuen, qué

poetes d'ultima
fan?

Seran—se

pintoresca,
pinta

dita recent,

franca i
d'un
«que no resa ni
voltada «d'una quanta amics i
uns quants noiets de bona
la
<en
deis casos,

d'ells—gent
enlloc»,

fe», produint
«pallerofa
lírica», «una cosa tan tronada, tan poc
mengívola, tan falsa de cap a peus...?>
Aquesta «dita recent, franca i pin
toresca», es refereix a un article meu,
publicat en aquestes planes el dia (4 del
raajoria>

passat, arab el- títol «Vint can
çons», de Torn.ás Garcés». Unes parau
les
amb canya
d'a
i entidades en un cordill
és el que ofereix
mes

pescades
quest artide,
estrangulador,

maligna

Eugeni

poesia catalana.
Aquestes paraules, donades sense
explicació i fent-les extensives a tot el
moviment poétic de Catalunya. no hi
d'Ors al coll de la

ha dubte que són. insensates.
que els poetes «no resem ni

En

dir

pintem

enlloc», significava jo aquell trist di
vorci que hi ha a Ca.talunya. entre les
coses que podríem dir de la vida prác
tica i les coses de l'esperit; volia dir
aquella indiferIncia amb qué la plu
tocrácia i la burgesia en general guai
ten l'esforç deis bornes de lletres. Cosa
explicable en una societat on tothom
lluita per la vida i on no s'ha produit
un grau prou elevat de cultura, perqué
els hornea de fábrica i de despatx donin
la consideració que es mereixen
Iletres. Volia dir aixó que
l'obra deis poetes no té efich.cia ni
valor de cap mena, com sembla que
tota

als homes de

suposin les paraules interrogatives
d'Eugeni d'Ora? Per qué a Catalunya
no s'hagi adonat molta gent de l'obra
d'En Maragall o d'En Carner, vol dir
que aquestes obres no tinguin un gran
valor positiu?
Jo parlava de «pallerofa lírica», de
cosa «tronada i poc mengívola», pero
calque Eugeni d'Ora veig que les meves
paraules no eren un atac a la poesia
catalana, sino a una colla de poetes,
o falsos poetes, aixerreits de ploma i de
sentiments, que esmercen llur joventut
en

una

obra

falsa.

Em

referia

a

les

poesies que es reben als Jocs
Florals, en les quals manca la frescor
i la joventut. Peró jo no cree que ningú
deauís de les meves paraules que tota
la joventut poética de Catalunya, que
tota la poesia d'aquests darrers anys,
tingués aquests detectes que jo assenya
lava d'una manera «franca i pinto
resca». Com pociia adoptar jo una ac
titud derrotista en el meu article, si
moltes

el meu article estava consagrat a enal
tir amb totes les forces de la meya
ánima a un llibre de poesia d'un deis
poetes més joyas?
Es cert que citava el cas d'En Tomás
Garcés com un cas excepcional, peró
altres en podría citar de poetes joves
i de poetes inédits que encara no han
arribat a la vintena.

Peró Eugeni d'Ors

valer-se

en

de

para.ules, ataca tota la, noesia
en general. A Catalunya, segons ell,
només ha reeixit la pintura; totes les

les

meves

han fracassat. En aquest
entren solament els poetas
als
que van a caça de
Florals: hi entra tot el nostre
moviment
del noucents
altres

coses

fracás,

no

joven.ets
Jocs

premia

poltic
ençá.
Al costat d'aquest moviment pictóric
pel qual jo tino tantes simpaties i
tantes admiracions com pugui tenir
Eugeni d'Ors, hi ha un moviment
poétic tan fort, tan interessant i tan

raort per

Eugeni d'Ors, Cata_lun.ya

cada
día és més viva per a tots els catalans
i que cada dia tenim més
fe en l'art i
en la
i en totes les manifesta
cions de
i en aquesta cultura
de la
és fin
i que ara
nega amb una mena de derrotisme que
i sense
és un crím
contra la
a.

poesía
l'esperit,
qu.al
Eugeni d'Ors,

gairebé,

gairebé,
pátri
JoEr M.. DE SAGARRA.1

viu.

Que recordi Eugeni d'Ora que gairebé
els poetes de Catalunya del nou
cents ençá, als quals sembla que ehl
negui el dret de viure, no han arribat
encara
la quarantena. Que l'ombra
i la influéncia d'En Maragall encara
són tébies a Catalunya.
Que recordi Eugen.i d'Ors que aques
ta cultura catalana, que ara no sap
veure, li va fer dir un día unes paraules
famoses. Era al costat de M. Lucien
Poincaré, que Eugeni d'Ora, vestit
am.b un jaqu.é impecable i amb una
tots

a

punta

de

roraanticisme

bata; deja

la

a

seva

cor

d'aquell estri
pament de cultura que havia produit
la gran guerra, dos pobles donaven
exemple: la gran repúb-ica dels Estats
Units d'América i la petita Mancomu
nitat de Catalunya.
Eugeni d'Ora ha contribuit d'una
que davant

poderosa á crear i
seguit de valors que ara
manera

definir

a

un

nega. En el
ha
per punt,
els batees vivents de la riostra
Eh ha
llibres de
seu

seguit, punt

glossari,

poesia.
prologat
positiu valor,
ha conferit mestratges i principats de
poesi a.
I aquesta poesía catalana, fa quatre
dies per ell tan estimada i ponderada,
en
el moment present no li inspira
altres paraules, altres mota d'afecte
que la meya «dita recent, franca i pin
toresca» completament trasbalsada de
valor?
Es que en dos anys, la retina d'Eu
d'Ors ha sofert una
absoluta? Es que
que escriu els

geni

pertorbació

d'ençá

<paliques» en una lamentable re
vista gráfica raadrilenya, s'ha
con

seus

vertit

ombres

en

que abans
amb la

i

cadá.vers

tot
frescos i
tivant i les yenes

alló

florits,
plenes

eren cossos

pell
de sang?
Si Eugeni d'Ors fos un diputat de la
Unió Monárquica o fos un catedrátic
vulgar, aquestes paraules que de tant
en tant engega al cor i a l'esperit
de
Catalunya, jo les veuria amb un abso
lut menyspreu. Peró Eugeni d'Ora és
és
un amic estimat í
collabora com ningú

Catalunya.

un

borne

que

l'obra
I aquesta acti
a

tota

cultural de
tud seva dóna la lamentable sensació
d'un suicidi
I aquesta actitud
cada ve
s'aferma més. Avui enalteix la
fixeu-vos que

espiritual.
suicida,

gada
pintura catalana, peró
enaltint la pintura, menysprea tota la
resta de la nostra vida espiritual. El
seu próleg, si té una valor positiva com
a cinc, té una valor negativa com a
cent. Ningú no ens pot garantir que
demá passat, Eugeni d'Ora, per fer un
elogi de la Zootécnia o de la Puericul
tura de Catalunya. trepitgi, de passa
da, els pinzells i les paletea de tots
els pintors.
L'Inica
tota

cosa

l'ánima,

que hem d'afirmar

és que si

arab
ha

Catalunya

ALEXAND RE PET OEFI

significació d'aquesta poeta i
exemplaritat del centenari de la
seva
naixen.ça que darrerament ha
etat conmemorada i que no podi a
Catalunya passar .en silenci, ens en
dona justa valoració la editorial del
Rovira i Vireili, que reproduim del
diari barceloní La Publicitat, sense cap
altre comentani sino assenyalar la so
De la
de la

birania

de l'ideal que s'hi afirma:
<A
se celebra enguany arab
grana festes i arab solemnes actes el

Hongria

centenari del

gran poeta nacional Ale
xan.dre
nascut el din
de gener del 1822. La commem.oració

Petoefi,

primer

Franca,

del natalici ha arribat a fora de
i a la Sorbona acaba de celebrar-se

sessió d'horo.enatge

a

una

l'il:lustre magiar

pá.tria

que doné a la seva
les cançons
la sang. No solament fou Petoefi el

patriótic hongarés,

cantor de l'ideal
sinó que lluita com

a soldat per la
de la seva nació. I en
batalla de
va
el día 31 de
del

independéncia

camp de
Segesvar
perdre la vida,
juliol
1849La figura de Petoefi és a Hongria
fortament popular. Bis magiars no
obliden la doble glória que conquerí
el

Petoefi en la vida i en la mort. Vida
curta i mort heroica. Era
de
camp del
Bem en la campanya
de Transilvá.nia. Tal com havia cantat

ajud.ant

general

la terra natal

en

els

agafé

versos,
la llibertat na
guerra, amb la
Petoefi fou un fi
la causa
seus

les armes en defensa de
cional. En la pan i en la
lira

o

l'espasa,

amb

delíssim servidor de
del seu poble.

patriótica

hongaresos, en llur his
tória, altes fetes icaigudes lamentables.
Tenen els

n.acionalisme bio
etapa endarrerida
del sentiraent nacional, han lluitat arab
tan.t de coratge per la Ilibertat propia
com per l'esclavitud d'altri. Entre les
més nobles qualitats cíe ránima ma
giar hi ha el sentiment de gratitud i
d'admiració per tots el» patriotes emi
Massa

decantats

lógic, propi

al
d'una

nents que, cadascú

progrés
Tan

en

el

seu

per la
de la nació.
alt posen els

Exalcen tant la me
com la del poeta.
que tota els
Es d'un exclusivism.e
que
entre
hom.es

mória del polític

exemple

un

haurien d'imi.tar.

renyit

pel

honragesos el
Lluís Kossuth com el d'Ale

record de
xandre Petoefi.
Ve't ací

camp, han
i

in.aependéncia

treballat

a,nb

la

pobles

justicia l'afany

política,
veiem en alguns
ella alguns catalana, de presentar-se
els
autora
dels
avenços rea
com
única
litzats pel movirnent nacionalista. Cal,
en justicia estricta, reconéixer la part
important

que els homes de lletres i els
tenen en
que

bornes d'ofici intel•lectual
aquests avenços. No esta bé

glori
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ránia, poe més poc menys de senyor de
capell bombí, pot escaure a les subli
macions eraquest gran actor.
La veritat de la Itália que feu jolosa,
entre la reialesa i el- poble, l'obra sha
kespeariana, ens sembla sensiblement

¦

-Mina -deis
fiquern exclusivamente la-d'inapureses,
neta
polítics, nosemPre
oblid.airt la intervenció -essencial -que
múltiple tasca patrió
han tingut en la
histo
tica els poetes, els -escriptors, els
-

riadors, els periodistes, -els ho-raes de
ciérrela i els honaes de treball.
'de
Per l'honor de Catalunya s'ha
una
corregir el menyspreu amb qué part
gran
gran part deis polítics i una
obrersde la ploma
del poble tracten els
que posen les
i de la intel-ligéncia,
l'edi
pri meres i les més fines pedres en
fici nacional. S'ha de corregir el costura
i els
plebeu de situar els prohom.s
polítics, els simples di

hi posaren
"Poes, -d'entre -nosaltres,
erens els raillors,
esment. Aquells pocs
com

esquaa a

la

eoraprensió d'aquella

en
cristiana i d'aquella sobirana
aquests temps de barroer ateisme i
d'incoerent democrácia.

tota

altra.

-

prohomenets
putats

o

els

simples regidors,

Ens. assabenta En Joan Crexells--en
Alemanya,
una deles seves cróriques
l'obra
de la- valoració cine s'está fent de
d'Hólderlin ,.(i770,1843), :de la qual
Caxles :-Riba .don.at al...c.atalá algunes
tra_duccions iatel-ligents-ben •reeixtdes.
:Es retreuen,-.paraant del poeta ale
raany, els .mots durs. que .tingué- per .la
potser
seva pátri a i hora. diu -que
resistirlem tan ..crues sin
catalan.s

preá

els

els secretaris del casinos i els
casinets, per damunt de rartista, del
literat, del poeta, de restu.diós, de
l'investigador ciertífic. L'escala de la
jérarquia nacional ha d'ésser cartviada,
restablint les valors „nacionals en els
me
llocs respectius que yerma:wat
reinen.
Els pobles necessiten una política.,
en_ralt.sentit de la paraula, i la polí
tica exigeix -honres polítics. Peró ha
guardar-nos _de concentrar en
vem de
i ádhuc de
la política tots els esforeos
posar el conjunt de les actívitats na
cionals al servei de la política. No sa
selecció
brem imaginar-nos mai que la
d'un poble, en el seatit espiritual del
servir
cona
mot selecció, només hagi de
coma modest servei
a seguici brillant o
doméstic dels-polítics i deis bornes de
dents i

represen.tació popular.
un
Un gran polític merebe

deis llocs

la jerarquía de la pátria.
costat, tan alt cona eh,
poeta, el
havem de posar-hl el gran
gran escriptor, el gran cientific.. 1 així
nacion.als.
en cada rengle de les valors
Al mateix nivell de gossuth posen els
hongaresos Petoefi. Una boza obra
poética, una bona creació artística,
valen tant almeays cona n ton discurs
Tota obra
o una .shrie de discursos.
noble contribueix a rennoblinaent de
pa
la nació. -Tots els obrers de la feina
triótica mereixen les mateixes honors
mateix record de gratitud.»
més alts
Peró al

de

seu

•

CAL ESMENTAR

I-I_OLDERLI N
•

ha-ver

•

coritats.

Respo,nera que sí.. Les restáadem
creiem necessáries a ..condició- que
a
es diguin...en. catalá..per un. patriota
•

i les
-

•

prova de sacrifiei.i .per

:un

borne

d'in

tegritat.•moral •exemplar.
laífj,. coses :molt "dures telas .han
dí.t _En Maragall, En Rucabado,. -En
Rovira Virgihi i el •.mateix ,Prat de la
Riba.

MAX NORDAU.
.Es..mort. Recordarern. tata --la .vida

biblioteca popular vulgaritzada
raentre..1órem estudiants- sota el títol
Los pequenos grandes libros. I direm
una

.

tota.Ja vida...q.ue.si aleshores no. haviem
ilegit. Max Nordan, ja no el. llegirem.

ZACCON!
genial actor—tal com ra
les noticies ressenyes deis
diaris, i l'obra de Shakespeare per
exemple, nosaltres ens _quedem anab
l'obra del poeta. -I diem aixó, que
sembla un _axioma- primani perqué gai
selecte
rebé tot el públic—el gros i el
de Barcelona, arab motín de les repre
sentacions shakespeariianes del Zacconi
s'acontentava de la ínterpretació realis
obli
ta immediata gairebé
dant o deixa.nt de banda la noblesa
originh.ria, el batee immortai i la fide
litat vital i fins retórica que devem al
verb del poeta.
El verisme d'una ltália conterapo
Entre el

nomenen

AL! CE :Ad EY N ELL

-

fa poc temps voltada de la
Es
meteixa discreció que ferr tan sólida
i gentil alhora la seva vida.
Fou autora ca'assaigs creadora de
formes belles. FOU també un exemple
vivent d'elegáncia de l'esperit.
pecordem que LA REVISTA havia fet
aportació.d'alguna de les seves poesíes
traduldes- de l'anglés al catalá..
morta

.

•

.
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Imp. J.

-El- destí- fatal de l'obra de corabat
del senyor -Miguel i Planas—(quí diría
que és el mateix ben.emérit catalá- que
rabast de tots els estu
un dia posava a
clássica?)—
diosos la nostra literatura
el qual aquests darrers temps sembla

HORTA• Gircraa, 11.-Barcei,na

capitalitzat decepcions

ran

cunies per oferir -arguments anticata
lans fins a capacitats tan migrades com
la de J. Magdaleno de Castro, autor
d'un certllibre que sota el títol Nacio
nalismo, humanismv y cioilizaciónzonté
que s'ira
les vulgaritats més Yngénues
gin escrit contra Catalunya.
el clima
—La gentilesa que agermana
espiritual (tal com diuen ara) de Víztor
Catalá arab el repós, que la pietat
eterna fa més clar de Frederic-Rahola,
l'Académia de
la vacant del qual a
Eones Lletres ha omplert i'il-lustre
poeta de Solitud.
—El primer número de la Revista
Catalana -de Música.
--Els bons -propósits, í ja l'inici
d'encertades realitzacions, del nou
agrupament d'amics de la litúrgi-a.
—El primer número de la revista
mensual ripollesa Scriptorium.
—L'article de Camil Pitollet a la
Napoléonienne sobre el Ilibre
Revue
de Caries -Rahola, publicat per LA RE
VISTA,
La domÁnació napolMniea a
Gircma.
quadern de La Charrette, con
sagrat -a la crítica- sagnant i gosariem
din justa, del cinema. Recomanem la
lectura als nostres badocs, singular
ment a les empreses periodístiques que
la
tot
demanant renfortiment -de
viure civil a
raça i la dignificació del
Catalunya, fan el joc del vici indus
trialitzat per unes guantes pessetes
que eixamplin les possibilitats admi
nistratives del diari.
Nouvelle
—El quadern de gener de la
Revue

Française,,dedicat

a

homenatjar

la memória de Ma.rcel Proust.
—Noi, revista d'art futurista (Vis
Tronto, 89, Roma.-3 5).
—Advertim que els nostres quaderns
sórt de trebail 1-no d'antologia. Adver
ara també una vegada més, que la con.vivéncia obliga el nostre respecte per el
treball dels altres i que, del que signa,
n'a responsable cada autor.

.
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