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sindicar

Manuscrit trobat

a un

trarnvia.

«Las de soportar damunt de mes espatlles
el pes feixu.c de tirania tanta: despotisme de
dalt, de baix, del centre; aixeco jo també ban
dera de rebeldia.
Hl tinc perfecte dret. Encar que no el tin
gués, també em redregaria. A fi de comptes,
aix8 del dret és una creació burgesa.
Escric en mon penó de combat la divisa deis
irredents. Són uns mots verges, vibrants, no
víssims. Expressen tot un programa renova
dor. Ve't aquí el lema deis veritables rebels:
PROGRÉS I BENESTAR.
Pro grés i benestar; oh, sacre emblema! Sol

irradiant, flamigeres espurnes. Quina claror,
dolga com una aubada 1 rogenca com la del
forn universal que consumirá vellúries i des

potismes!

que és enemic del Progrés i enemic del Benes
tar humá, i com a tal será tractat.
Perqué el meu sindicat será ample, generós,
fraternal, obert a tots els oprimits, a tots els
que pateixen, que correran a unir-se en bloc
sota el definitiu ideani emancipador, formant

allau solidan, fort, potent, irresistible!
Pero, al deis qui no vulguin venir amb mi
a la realització del Progrés i el Benestar deis
homes! Seran declarats desertors del progrés
i traidors al benestar de sos germans. 1, com
és de rigorosa justicia, traidors i prófugs cau
ran sota el pes de la massa indignada, de la
qual sóc jo l'auténtic mandatari. 1 de go que
els passi, ells i ningú més que ells seran els
únics responsables.
Aixi, doncs, prepareu-se. De casa én casa
passaré a recollir les lliures i espontánies ins
cripcions. Sóc
ja ho sabeu enemic de la
coacció, i abomino deis atemptats i de la vio
léncia, estéril sembrada que sois dóna fruits
de mort.
Ja tinc fets els carnets i els segells de co
tització. Qui no prengui carnet, qui no co
titzi, será que és enemic del Benestar i del
Progrés. Al malv'at esquirol que- defugi el
deure sindical que jo li poso, li ensenyaré
no per res!
el més perfecte i modern siste
ma de pistola automática que s'ha inventat
enguany al Nortamérica.»
—

Mal la humanitat s'havia somogut, en qua
ranta centúries de tenebra, per uns ideals tant
bells com els que avui
oh, per .fi, ets arri
bat, jorn de glória!
decoren el meu lema:
vermell com la sang, negre com la venjanga i
blanc corn la p-urissim.a fe en la societat har
mónica que s'atanga.
Progrés i Benestar. Qui, qui será el selvat
ge, l'infecte estult, l'opressor barbre que go
sará oposar-se al triomf de ma bandera? Si
algú és atrevit de no estar-hl conforme, será
—

—

—

—

Per la

cópia,

R. RUCABADO
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Amics 'd'En

Folguera

Si fossin exhaurits els deures d'homenatge a
la memória de Joaquim Folguera i prou divul
gats els textos de la seva obra i els comentaris
que suggereix, ens quedaria sempre, horitzó
enllá del temps, la llibertat de l'agrupament
fidel amb el designi d'adverar .que a Cata
lunya creiem avui més essencial que tenir bon
gust, restaurar la tradició de l'amistat.
La illusió de l'alba del noucents fou insa
tisfeta primer j. enganyada més tard. S'ens dic
tava un códic, es cert, peró se'ns falsejava
ara
una moral. Es per aixó que, repassant
el códic, les paraules definidores ens semblen
eixutes i el contingut ens sembla estéril..
Cal retrobar la vida, fou el crit de la nostra
angoixa. Cal retrobar la moral, ha estat la
primera afirmació del nostre penediment.
aqu.esta afirmació l'hem repetida d'una ma
nera obsessionant, per tal de fer-ne una ne
cessitat i també una defensa. L'hem repetida
a desgrat de la ironia que ens acusava de fer
ne una cançó de l'enfadós.
Els camins de la nostra REVISTA han estat
una mica obligats per aquesta obediéncia. No
tots els qui l'acceptaven l'han servat fins a
la fi. Les fadigues són inevitables i no tothom
s'aconsola d'aquesta soledat de l'esperit que
a Catalunya sembla tan dura.
Es just, peró, dir ben alt que no és irrepa
rable. De l'any 1915 al 1919 havíem guanya.t
la convicció i la vocació de Joáquim Folguera.
De l'any 1919, que eh ens deixava, fins avui,
hem guanyat l'exemple de Joaquim Folguera,
del qual tres o quatre, potser fins a sis, que
no hí eren
familiars, han pogut dir que els
havia ensen:yat d'ésser amics.
Amics d'En Folguera podem anomenar-nos
els que volem aprofitar la delicada forma de
les seves valors humanes.
La primera, restaurar l'idealisme que ens
escau ja, sois per ésser un poble llatí. Totes
les altres s'engrandiran i es faran actives per
llei de fer el lloc que li pertoca a la bella es

caiença.
Poble trist, ha estat motejat el nostre poble
l'any 1922. Sabeu per qué?
Perqué l'havien volgut vestir segons patró
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que no li esqueia. Perqué entre la voluntat
immediata i el dogmatisme imperatiu que
traien les més torturades pruiges individualis
tes del domini utilitari sota la coacció del !o
i de l'ara, s'havia perdut la sal de l'idealisme
que és el nostre ordre i la nostra mesura.
Desavesats de nosaltres mateixos, el pecat
d'incoheréncia ha disminuit les possibilitats
creadores del nostre renaixement. Potser els
mateixos que cerquen esmena improvitz'en
massa sovint solucions doctrináries renyides
amb la pau del paisatge i la joia de la conscién
cia l'endemá del perdó.
Es tracta simplement de no oblidar. (Quins
distrets són balladors de sardanes?)
Amics d'En Folguera. Feinejadors atents.
Ja som a la moral, que vol dir ja toquem de
peus a terra. Sense ridealisme a qué ens re
ferim, no hi ha realitats possibles.
La nostra realitat la precisaria amb dues
recordances populars a la memória del nostre
advocat, d'aquest Folguera que no volem que
ens deixi. La una són els mots d'allunyament
terrenal que, en cloure els ulls de la banda
deia segurament:

Adéu, noble Barcelona,
la millor cíutat del món.
Adéu el carrer del Vidre
í el carrer de la Mercé.
Adéu Rambla i Boqueria,
que ens hi passejávem bé!
L'altra és la imatge que ens fem d'ell
obrir els ulls de la banda d'allá:

en

No troba ningü a la taula
sinó un sol Déu Jesucrist,
amb un círi a cap de taula
i un llibre molt ben escrit.
Amics d'En Folguera, volem passejar bé
per la Rambla, peró volem també que no ens
manqui la glória del llibre ben escrit. Si aixó
és una cultura, diu que també és la grácia.

J. M. LÓPEZ-PICÓ

Xenius
Malátia

.

o

la moral deis immorals

llarga, parenta dé la 'Port. Es pos

sible, ja avui, comptar per anys el temps pas
sat d'engá que Xeniu.s, dins una triple cortina
de 5ilenci, s'esvaia als ulls, mig astorats de
sorpresa, de la gent intellectu.al catalana, per
aparéixer, rnesos mes tard, ca.muflat d'áni
m.a i de llenguatge, als ulls arborats d'ironia
de la gent intel-lectual espanyola. ll, el rnag
nific

1 indiscutible

(enc que

no

rica del Sur. Cessaven les gloses. I el salt era
donat. Després, tots ho sabem, i més valdría
no parlar-ne. «Las obras y los días», en el diari
.espanyol. Las Noticias, gloses escrites en cas,tellá. La llengua catalana era desdenya.da.
d'orsiá venia
ai!. el Íos, el pensament,
d.'ésser canviat -completa,ment. Xenius crema
va les na.us darrera seu. El «Glosad» catalá
s'enfonsava com un miratge de llum en el
.vent, i tata l'obra tan amada, Vedifíci de mar
bre i de bron.ze que havia fet Vadmiració de

•

•

indiscutit),

menaire de la inteldigéncia catalana retroba
da, convertit en un senzill soldat de rengle de

ad.olescIncia., se'ns presenta.va sense
com si fos construn da.m.unt la
sorra! Els m.oments foren d'estupor, d'angoi
xa, de dolor, no cal negar-ho. ?Com s'a.venia
Xenius a publicas la seva obra, que era robra
de tots, perqué arnb l'entu.siasme i l'alé de
tots prenia vida, en les planes d'un diad es
tranger, sense cap garantía de respecte, vora
les cróniques rimades i estúpides d'«El Tío

Fabigarradíssim, ex.ércit espiritual de r enemic!
Com, com.! Era possibIe?, Certament, era possi

-

-

•

•

ble. Prop de q-uinze .a.nys de «Glosad», de mal
dar quotidianament per l'honor i la glória de
Vánima catalana, no havien sigut una traba
prou forta per a resistir l'empenta fatídica
d'una mesquina anécdota b-urocrática., i en
ehl
una «nit dramática» del --viure de l'heroi,
mateix ens ho conta., foren afluixats' els lli
gams,trenats a forga de voluntat i de tenaci
tat en l'esforg i acordada tácita.ment la clau
dicació de tots els ideals que feien Vesquelet
del «Glosad», vertelDrant-lo i animant-lo. Des
prés de la ruptura, va fer-se.una. 4-ffiétud obs
tinada per paxt de tots. Els nostres intellec
tuals, els públics i els solitaris, capiren la tran.s
cend.éncia de la mutilació que el nos-tre espe
rit venia de sofrir, i callaren; no -to-thom sigué
prou pur per a compendre go que representava
la deserci& de Xenius i .lgú, siguem franca,
feu un sospir d'alliberament en veure caigut
de .1a peanya, banit de la cátedra., l'ardent
glosador, el Júpiter del nostre Olimp, iniciant
se un ball-manetes incivilíssim en certs sec
tors del nostre front artístic. L'actitud deis
millors, peró, fou de respecte, i per delicad.esa
o per amor propi professioná s'abstingueren
de comentaris, respectant Vídol en sa caiguda
i refermant el propósit, tantes vegades predi
cat en el .temps de sa dictadura, d'augmentax
nostre
en intensitat, per 1. suplir Pesforg del
absent, aquella «lligó de la callada. energia, del
treball quotidiáihumil» que eh]. ens havia donat
al final de La Ben Plantada. Si Xeniu.s dei
,xava cl'ésser l'home d'acció, podia ésser en
cara l'home d'idees. El «Glosad», dos en La
Veu de Catalunya i obert en El Día Gráfico,
seguia donant el to del nóstre viure espiritual.
Gloses catalanes en diari catalá, gloses catala
dife
nes en diari espanyol. Aixó era tota la
,canvi,-semblava.
De
réncia. No perdíem en el
sobte, penó, Xenius s'embarcava per a l'Amé

la nostra

.fonarnen-ts,

Mereje» i el comentad mercantil de la set
mana? No era aixó tot. Vingué després el
«Palique» en les planes d'E/ Nuevo Mundo,
de Madrid, i el próleg a El Nuevo Glosario,
edicions Caro I<_aggio, de la mateixa vila, i
•els volums de gloses castellanes, i els atacs
les fiblades i, els cops

d'alunó,

sen.se

átesa ni

Catalun.y-a i l'art i els bornes
i les coses i. els afectes de Catalu.nya,, i des
prés el discurs presidencial deis Jocs Florals
de Castelló d'Ampúries. .A.questa es la fi. de
Xenius i virtuárn.ent, pot din-se que en aquest
nobleáa.,

contra

moment neix, per als

espanyols,

el literat

Eugenio d'Ors, desIligat completament de
Catalunya, traspa.ssat a. Espan5,,a amb armes
i bagatges. 'tina feble réplica dé Nicolau d'01La Publkitat trenca el silend tant
I el sentiment de respecte i de de
licadesa que h.avia conting-ut la protesta deis
wer

en

perllongat.

intel-lectu_als catáans, •úblics
clata sordament i es converteix

i

solitasis,

es

desengany,
en menyspreu, en odi contra Xenius. En Josep
Alada. Junoy respon digna.n3.ent, encara que
superficial en nom de tots. Segueixen en Las

_

•

en

Noticias els a-tacs al nacionalisnae i a la ban
dera catalana. Finalment en el próleg al Ca
táleg de l'Exposició de pintures del concurs
Pla.ndiura, porugament, sense gallardía, amb
ronceria vulpina, apoiant-se en para.ules d'En
Sagarra, com abans ja ha ha.via fet amb pa
ra.ules .d.'Én Plá, Xenius parla novament de
l'atonia espiritual de Catalunya. josep Maria
de Sagarra li ha respost bellament en les pla
.

s
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de La Publicitat. Cal esperar que vindran
altres homes de Catalunya a enfortir la pro
testa. Jo voldria fer-ho avui en norn de la
moral, perqué considero que la gesta de Xe
nius és un cas clínic d'immoralitat. Tot fa
esperar, peró, que després de la protesta ge
neral de la inteHectualitat catalina, Xenius
i la seva obra passaran al lloc que els pertoca.
Quan sapiguem mirar-dos objectivament, com
si en lloc d'un autor catalá es tractés d'un
autor estranger, haurem guanyat molt de
camí. L'obra del «Glosari» en catalá, l'Antic
Testament del Glosan, com diu el seu autor,
será sempre una bella gesta dins el nostre Re
naixement, peró, llegint-lo, no sabrem estar
nos mai,
mai, mai, de fer, en cada glosa, la
part del diable, perqué sabrem que tot alió
que ilegim, i que un temps ens havia sem
blat la surnma ética i estética de la Catalunya
nes

que un joc de
no és res mes
«sprit», paraula francesa que s'escriu amb mi

noucentista,
núscula,

en

lloc d'ésser

un

treball

d'Esperit,

parauia catalana que s'escriu amb majúscula
i que tot alió que l'autor afirma amb tant

d'entusiasme ha sigut negat, en la seva áni
ma, per l'obra posterior del seu autor. No
ens fem ildusions. El Glosari és una fita, cer
tament, peró amb menys petuláncia, amb
menys prosopopeia, amb menys «bruhaha», la
versió de Odissea d'Homer, per el puríssirn
Caries Riba, també és una fita-, i la -publica
ció deis autors grecs j ilatins en la «Fundació
Bernat Metge», és una alela_ fita, tan monu
mentals, totes dues, o més, i d'efectes indub
tablement més intensos que els del «Glosari».
Mentre el «Glosan» s'ha escrit en catalá, Xe
nius ha pogut ésser el nostre guía. Escrivint
en espanyol, Xenius, encara que no negués el
nacio-nalisme en nom d'un humanitarisme,
d'un universalisme sofístic i escenográfic, en
cara que no fossin dominades les seves gloses
per la pruija de negar valor, de desdenyar,
de ferir irónicament l'espiritualitat de Cata
lunya, no podría menar-nos ni persuadir-nos
ni convence'ns. Deja en Junoy en la seva
conferéncia que el creuament de bragos deis
intellectuals catalans davant la seva caiguda
havia, literalment, enfollit Xenius. Diguem
que tot hauria pogut ésser perdonat a Xenius
menys el greuje inferit a la 'lengua catalana;
i que go que ha enfollit, literalr_nent, als ca
talans contra Xenius, ha sigut el desdeny que
ha fet del catalá per a escriure les seves obres
actuais. La negació del nacionalisme, la posi
ció d'atac contra els nostres homes i els nos
tres afectes, la superació de l'antic «Glosan»
pel nou glosan, tot aixó són coses que deuen
acceptar-se en nom de la llibertat de pensa
ment, peró el fet d'escriure aquestes coses en
espany-ol dóna un significat agressiu a les
60

idees, que mai haurien tingut escrivint-les en
catalá. Xenius havia predicat un imperialisme
catalá que, per sí sol, ja era una superació
del nacionalisme, i tots l'havíem acceptat.
Com podríem acceptar ara el seu universalis
me, la seva negació deis nacionalismes, si
veiem que ell, que havia somniat en plantar
la bandera de les quatre barres a cada un deis
quatre pols, ha acabat refusant l'idioma ca
oh, superació de supera
talá i escrivint
cions!
en castellá? Avui escriu en castellá,
Xenius escrivís
no m'estranyaria gens que
demá en francés o en italiá. Deu esperar-se
tot d'un home que nega l'idioma propi.
Xenius n'és l'exemple vivent. Per qué cal tenir
en compte, sobretot, que Xenius és un literat
i res més que un literat. La filosofia, la pedago
gía, la crítica, el dilettantisme cientific de
Xenius, pesi a ell mateix, no són més que con
vencions que li foren imposades per l'actitud
que les circumstáncies l'obligaren a pendre
dins el Renaixement catalá. Avui són molts els
que estan ja conv'enguts de qué Xenius és un
enorme dilettant, peró encara són munió els
que creuen en Xenius crític. Paraules, parau
le- s. Liegiu els quinze anys de glosari, i jo us
dic que no trobareu una sola glosa crítica.
Trobareu molts jocs d'enginy, moltes varia
cions sobre un tema crític, molta literatura
crítica, peno gens de crítica literária ni pictó
rica ni musical ni de cap mena. Jo no he
sigut malun incondicional del «Glosan» ni
molt menys. En el «Glosad» hi ha molt gra,
i de bona qualitat, certament, peró l'abundor
de palla tal volta justifica l'abstenció de cer
car el gra. 1 el gra, jo n'estic cert, no era altra
cosa que
els instants purament literaris de
Xenius. L'Ors és un croniqueur briliant. Faria
un
magnific director de revista mixta de
modes i d'art, estil V ogue o Fernina. Per aixó
he dit que no m'estranyaria veure'l escriure
un
día en francés. O millor dit, traduir.
Perqué, pesi al seu universalisme, Xenius,
avui, no crea, sinó que tradueix al castellá
les gloses que crea en cataiá. I heu's aquí
com ehl mateix riega la seva negació.
1 en
el pecat troba la peniténcia, can els voiums
d'El Nuevo Glosario, publicacions Caro Rag
gio, són la cosa rnés soporífera, més híbrida,
més papavérica que conec de la moderna li
teratura espanyola. Aixó, que podría excusar
se si es presentessin com a traducció, no pot
perdonar-se al publicar-se com a obra ori
ginal. La moral deis immorals: aquesta és la
lligó de Xenius. Diu la. gent de casa nostra:
«Val més caure en grácia que ésser graciós.»
Si Xenius hagués sapigut -abandonar muda
ment, irónicament, amb una reveréncia ele
gant, la Direcció d'instrucció Pública de la
Man.comunitat de Catalunya i s'hagues inca
—

—

porat novament a la vida normal dels solita
ns de l'Esperit de Catalunya (que, dit sigui
de pas i guardant les proporcion-s, és tan aus
tera, tan anónima i tan dura, peró tan_ma
teix tan dolga i tan benamada com la deis
purs esperits de Madrid, de París o de Roma),
tots nosaltres hauríem rebut joiosament al
compan_y altíssim que havia sapigut atraves
sar el fangar polític sense sollar l'alba gonella
de la seva ánima. Xenius, peró, ha preferit
exhortar, i sembla decidit a seguir predicant
moralitat a ultranga als catalans des de les
trinxeres enemigues. En_s és impossible escol
tar-lo mentre no rectifiqui la im- moralitat de
la seva posició. On aniríem a parar? -Qualsevol
intelledual catalá que, per un desacord qual
sevol amb oualsevol deis seus compatricis,
bornes o institucions, es consideres vexat, tin
dria el dret de passar-se al camp contrari,
sermonar-nos a tort i a dret.., en espanyol
del que ara es parla! Xenius creu que Cata
lunya pateix d'atonia espiritual. jo no ho
cree. Per qué no torna, dones, a Catalunya,
ens diu en catalá go que cal fer per a vivificar
la riostra pátria, esmortuida segons en? Xe
nius ha combatut el confusionarisme, i Xenius
mai havia sigut un autor tan confusionari corn
ara. Barreja els noms de Catalunya i del na
cionalisme catalá, com si es tractés d'una ma
teixa cosa. 1 aixó és un error capital. Per a
un poeta, Catalunya és la llengua; per a un
pintor, els colors; per a un esculptor, la pe
dra, i m.olts d'ells no han pen.sat mai, ni fa
cap falta, amb el nacionalisme catalá. La po
lítica, el dret, les finances (quan.tes coses in
venta la neurosi per a fer veure que no ho és!)
són professions que encara que es relacionin
o es creguin integradores del nacionalisme ca
talá, no tenen res que veure amb Catalunya.
Si tinguessin que veure-hi alguna cosa, no cal
dria que remoguéssim cel i terna per a exal
tar un ideal que, al fi i al cap, no serviría
per a res mes que per a fer de criat deis hornes
d'administració! En aquest punt jo estic d'a
cord en negar el nacionalisme catalá en nom

Catalunya! Ha fet més Xenius amb el «Glo
sari» per Catalunya que en Prat de la Riba
amb tota la seva obra política. Ha fet més,
peró, En Prat de la Riba pel nacionalisme ca
talá que Xenius amb els seus ouinze anvs de
«Glosan». Fa més per Catalunya un poeta es
crivint un opuscle de poemes que 11-egeix un
nucli selecte, que no pas un polític amb cent
discursos que escolta tothom qui vol. Jo estic
convengut, des de fa temps, que Catalunya
no sera el que ha d'ésser fins el dia que el
catalanisme -sigui mort i enterrat. El naciona
lisme es bo com a meoli, jamai com a fi. Si
de

repressió anti-catalanista, vingués d'on
vingués, determinés la clausura de tots els
una

centres i foments i entitats nacionalistes ca
talanes i s'arriessin_ les banderes i es perseguis
sin els cants i els crits i tota mena de mani

festacions, jo sol, escrivint un poema o un
article en llengua catalana, anul.laria l'obra
de repressió. i jo fóra Catalunya. Xenius mo
ralitz-a contra el nacionalisme catalá en es

panyol: dones Xenius és immoral! Xenius com
batent el nacionalisme catalá en llengua cata
lana, seria en canvi un catalá patriota. Qué
s'ha d'entendre, dones, per catalanisme? Sim
plement: Catalanisme ha d'ésser l'exaltació se
rena de totes les valors de catalanitat que
neixen, viuen i moren amb cada individu fill
de Catalun_ya. Res més.
El cas de Xenius combaten_t duran_t quinze
anvs l'anécdota i lloant la categoria, per a
finir oblidant la categoria i perseguint román
ticament l'anécdota, és una dura lligó per a
tots. Damunt l'home «máquina de viure», anéc
dota, l'home, categoria. Damunt del «sprit»,
anécdota, l'Esperit, categoría. Damunt el na
cion_alisme catalá, anécdota, Catalunya, ca
tegoria. No parlem de moral n'entre siguern
uns immorals! Ni catalanistes, ni espanvolis
tes, ni europeistes, ni universalistes: catálans,
simplement. I aixó, que sembla tant fácil, és,
ai! -tan difícil)...
A. ESCLASANS
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En Frederic Masson

(1847-1923)
torbable, olímpic,

La mort s'ha emportat en Frederic Masson,
l'historiador de Napoleó 1, membre sobressa
lient i subtilissim de l'Acadérnia Francesa,
famós per ses boutades i per son treball per
sonal constant i productiu.
Personalítat casi bé desconeguda a Cata
lunya, formada a la vella escola, tal volta
l'home hagués sortit un censor formidable si
aviat la história no l'hagués captivat, empor
tant-se'l cap a investigacions eniairades, que
circumstáncies de familia i vocació caracterit
l'época del pri
zaren tot seguit fixant-les en
persona de
mer 1mperi, o més ben dit, en la
fundador.
son
Masson, que jove i tot feia ja ses armes en
el saló de la famosa princesa Matilde Bona
parte, al costat de l'Edmond i d'en J-uli de
Goncourt, d'en Renan, en Gauthier i d'altres,
s'adherí al príncep Napoleó, germá d'aquélla,
gendre de Víctor Manuel i símbol del bona
partisrne radical, i siga perqué fos son secre
confident, com afirmen tants, siga per
tan i
la sola amistat, treballá al costat seu, conei
xent papers de la més alta importáncia, aju
dant a la resposta del príncep a Taine, i fins
Intervenint en política, als jorns de la tempta
tiva de restauració monárquica, sota la presi
déncia del mariscal Mac-Mahon, i més tard,
quan l'episodi román.tic del célebre general
Mort en 1891 el príncep Napoleó, i havent
consolidat la tercera república, 'Masson aca
tá al princep Víctor, l'actual representant de
la nissaga, més desenganyat de la política,
emprengué el grandiós tractat Napoléon et sa
lamille, monument de conjunt en tretze yo
lums, 1896-1918, a l'entorn del qual agrupa
amb art diverses biografies, mentre als dia
ris i revistes no donava repós a la ploma,
escrivint articles de batalla, que anibaven on
volia, aixecant vivíssima polsaguera de pas
sions.
Els -volums del cicle primer, deis dos en qué
cal dividir l'obra massoniana, orientant-se cap
a la resolució del desastre de l'Imperi, mitjan
gant un tant de culpa pels familiars i servi
dors de l'emperador, donaren lloc a furioses
polémiques, a incidents fins personals. L'ata
caren els professionals de la história, i alguns
literats, pel seu métode i tendéncia a lo anec
dótic; els bonapartistes mateixos, i no diguem
res deis legitimistes i republicans, el contradi
gueren amb freqüéncia; peró eh restá imper
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si fruís al bell

mig
sos

de
es

crits.

car eh mateix ho ha descrit,
reptaren els descendents del general
Gourgaud, i del cirurgia Antommarchi, com

Recordarem,

que el

pany i servidor respectivament de Napoleó en
el seu exili. Altra sorollosa topada, que tingué
ressó a tot el món, fou la controvérsia amb
l'Edmond Rostand, a propósit d'una de les
figures del seu excels drama L' Aiglon. Nostre
escriptor, fundant-se en documents i dates,
negá versemblanga histórica a go que el poeta
sostenia, i el cos a cos esdevingué dur. Per
cert, que Rostand respongué a l'inventari
d'arguments amb una fiblada de dues ratlles,
que deja:
-

Boulanger.
se

com

•'atmósfera belicosa que escarnpaven

•

Qu'un vain paperassier cherche, gratte et s'informe,
Méme quand il a tort, le poéte a raison...

La veritat vol que diguem que en Masson
acaba per donar-li aquesta raó al poeta.
No deixá aixó d'ésser gran en un home com
i és que en mig de1 terrabastall de son
temperament indomable hi glatia un bon cor,
en una necrologia son confrare
com ha dit
René Doumic.
En canvi no mancaren entusiastes, i al
mateix temps el succés editorial era innega
ble. La crítica internacional ho reconegué,
ocupant-se de la tasca d'en Másson totes les
revistes de rengle, mentre es traduien algunes de ses produccions més ilegides, com Na
poléon et les femmes, de qué es va fer una
versió castellana.
Com ha dit un de sos companys d'Académia,
en Masson coincidí amb el renaixem.ent deis
estudis napoleónics. Eh, el mateix que en
Sorel (Albert), els Vandal, Houssaye i altres,
representen la fornada d'homes que reivindi
caren la veritat histórica documentada, sobre
tot contra Hipólit Taine, restablint l'equilibri
deis judicis, que el desastre de 187o havia
destruit. I- cal afegir que no sois a Franga,
sinó a tot arreu es senyalaren estudis articu
lats amb l'orientació explicada, car no altra
cosa significan els libres de lord Rosbery, de.
l'argentí Caries Aguilar; les fortes contribu
dons deis alemanys Holzhausen i Kircheisen;
algunes mostres italianes estimables, i fins el
movim.ent especial dibuixat a nostra Cata
lunya per monografies consagrades a Na

poleó.

•

sobre el régim civil donat en 1812, el seu
en Rostand, morí
el darrer deis napoleóni
pensament es contenta amb la concepció na
des, i siga per aquest cop, siga per altres cau
poleónica, no passant més endavant, malgrat
ses, .Masson evolucioná. Els volums següents
que en aiguns parágrafs toca a l'entranya ma
teixa de la história interna de la Guerra de la
de sa obra, des de 1904, época de la seva en
Independencia.
trada a l'Academia Francesa, fins avui, són
?I l'article sobre el 2 de maig, publicat
ja més equánimes i reposats, encara que se
viu
son
i
que
l'autor
es
negui
quan
el centenari, i com oposant-se al paper
gueixi
carácter,
sistemáticament a revelar les fons de son de son antagonista Mr. Geoffroy de Grand
maison, que assistí al Congrés de Saragossa?
estudi.
treballant-hi
com
l'Académia
i
I les terribles mossegades als que es negaren
Entregat a
a celebrar els centenaris de les victóries de
pocs, enamorat de la restauració deis llocs na
poleónics, com Malmaison, i de la collecció de l'emperador, i anaren en canvi a Rússia, a
commemorar la batalla de Borodino? 1 els glo
tota mena de records, entra en una fase que
pot dir-se de plenitud, que després de mos saris contra anglesos i prussians? 1 els articles
trar-lo patriota i compassiu du_rant la passada del temps de la guerra? Molt hauríe'm de dir-ne,
car demostren els caires en qué pot conside
guerra, li proporciona la joia de presenciar les
rar-se en Frederic Masson, peró aniríem més
festes del centenari de son ídol.
lluny de lo que l'espai permet. El difunt aca
Amb aital ocasió, i per remerciar-li la lletra
próleg que volgué posar a nostre Napoleó i el démic vivia a casa la seva dona, filia d'un
rrtórb, nosaltres que des de 1913 sosteníem amb funcionani del segon imperi, i era cunyat d'un
ell correspondencia quasi familiar, el visitárem deis diplomátics més benvolguts del papa
Lleó XIII. La casa esmentada és una exposi
dos cops. Eh ens parla. de Barcelona, de Ca
talunya... La paraula regionalisme sortí de ció d'objectes autentics deis regnats deis Bo
naparte. Pintures, estátues, mobles, robes,
sos llavis arnb certa ironia... Ara, després de
joiells, res hi mancava. Pero aixó, amb tot i
mort, un article d'en J. R. Brousse al Télé
era
son encís extraordinari, era poc al costat de
gramme de Tolosa explica que el mestre
locals,
lo
que
les muralles de llibres, que a la mateixa es
reivindicacions
adversari de les
tada, i a la posessió de Clos-des-Fées, a As
no ens espanta, car eh venia d'altres discipli
tarnbé
Baüer
nieres, tenía el mestre! I quins llibres! Només
en
nes, i com ha remarcat ara
deis
temps
esmentarem els que fullejava i anotava de sa
podia
passar-se'n
a L'Echo de Paris,
actuals, tan forta era en sa ánima l'empresa própia ma a Santa Elena, l'home d'Austerlitz
i de Waterlool
de l'época a que s'havia donat.
Dormi en pau en Frederic Masson. Cinquan
Masson tractá els afers de• Catalunya a l'es
ta anys d'argumentació per l'emperador mort,
tudiar la influencia de les lluites d'Espanya,
Bona
?no valen tant com totes les pugnes deis sol
en les intrigues que atribueix a Josep
parte, un deis germans del césar a qui més dats per l'emperador viu?
feixugament acusa; peró llevat del comentani
FREDERIC CAMP
observacions
a les Corts de Baiona, i de les

Després de l'incident amb

la

princesa Matilde,

•
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Les "Vint Cançons" Gel
Contra imparcialitat, gentilesa. Una
més pro
cura de gentilesa i heroisme, seria
que
no pas nou gran
catalans
avui
als
fitosa
tresor. En lloc de la falacíssima imparcialitat,
aquella elegáncia dominadora de totes les as
prors. Heu's aquí nostre criteri, mentre no sia
métode perso
un fet Indepen- dencia. Aquest
catalá,
ara, vol dir:
nostre
cas
nal, aplicat a
abans
deures,
primer
deis
patriotisme
per
acusació
oportuna,
que
una noble i valenta
que
freda
l'elegant
silenci,
abans
malparlar;
crítica de gramátic exigent. No deixem de
Peró,
veure el perill que la teoria comporta.
creador.
amem
el
perfil
n.osaltres
II. Res de més inoportú, avui, a Cata
lunya, que les critiques negatives, nihilistes—
sistema Amiel. Res, en el fons, de més pertor
bador, que les revisions de valors culturals.
La més bella manera, la més rica i la més
fecunda d'exercir la crítica; la millor de les
revisions possibles és, seguint l'exemple de
nostres admirables pintors, traduir-se en obra.
Algú ha escrit: un fet, és un raonament, mes
la prova. Les obres totes, no són altra que
una crítica, mes la prova. Aixó seria dit refe
rint-nos al primer 'libre del Benjamí deis poe
tes catalans? Ho suggereix, cert, el llibr-e;
ho confirma, l'excellent qualitat, la jovení
yola ponderació d'aquest bell volum brevis
sim —i breus són totes les bones coses:
Vint Cançons de Tomás Garcés.
Ignorem encara si la personal conei
xença de l'autor d'una obra és malura o be
nefici. Simpatia o repulsió condicionen llavors
nostre juí. I l'ideal seré examen no és factible.
(Els contemporanis són més inquietants, més
difícils de penetrar del que hom- pot pensar.
Amb cert contemporani v-ivim, qu-al vera na
tura no será coneg-u_da sinó de nostres nets.)
Peró nosaltres preferim aquesta franca acti
passional si es vol
a l'hipocritistne
tud
de la dita imparcialitat. En nom d'aquesta,
quasi sempre; hem degut de soportar coses
desagradables, injustes, enutjoses o de mal
gust. Heu's aquí com ens sembla millor co
néixer personalment a l'autor d'una obra.
Aixi encara, comprensió j goig estétics són
més segurs. I així hem pogut més cordialment
gaudir les Vint Cançons.
IV. Qué és aquest llibre del més jove deis
poetes catalans i, cronológicament, l'últim en
apareixer? De primer, una immu_nització con
I.

—

—

—

tra
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fornanticisme,

—

contra

inspiracionisme

jove

1,1

ta

maragalliá i contra descuidada forma
contra aquella abusiva forma, en veritables

minat
—

mánegues de camisa, digna d'ésser considera
da, com ha temps, el célebre Francesc Pujols,
recomanava el Begir: a l'ombra d'una figuera,
el porró a l'abast. Després, Vint Cançons són

encertat, un delicadissim re
revenir savan i instintiu
torn al poble;
alhora, al secular esperit nacional. Amb aquest
llibre precís i domitíat, triomf d'una excel-lent
disciplina, sembla iniciar-se un període de na
tural claredat práctica, de normal elegant can
tar, absolutament compatible amb l'esquisi
desa máxima que pugui demanar el més exi
gent. Es un llibre-sírnptoma: un llibre, que pot
marcar una fita o un punt en la corba del
moviment poétic de Catalunya.
V. Anys a venir, els poetes podran potser
téc-nica
dir: a partir de les Vint Cançons
ment quasi impecables, bo i perfectes, potser
la poesia
massa prematurament perfectes
catalana establí aquell veritable cicle de la
comunió amb els davanters, sense el qual no
hi ha auténtica cultura, ni transfecuncla tra
dició possibles. 1 aquest és altre deis impor
tants, deis interessants caires del bell llibre
de cançons del jove poeta Tomás Garcés. Amb
aquest llibre, comença en la nostra poesia la
sa-turació de veritable catalanitat.
VI. Heu's aquí un bell espectacle el d'un
poeta jove; quasi un adolescent, triomfant al
primer llibre. 1 un jove poeta, naturalment
triomfant en un poble rejovenit, no és una
festa que sovint al món escaigui! 1 hom no sap
qué cosa és més bella; la jovenesa del poeta
a la rnestria avançada que palesa el llibre, de
discreta extensió. Perqu-é aquestes Vint Can
Ions són escrites amb una grácil, i qui sap si
mica núbil mestria, que no és probable pugui
massa superar després el mateix poeta. Els
temes variaran normalment, com -és regular
que aixi sia, peró l'escaient i ponderat estil
de tractar-los, sembla quasi definitiu en aquest
primer llibre, que en presuposa d'altres an
teriors. Hi ha certs primers llibres d'alguns
autors, que valen més que els últims d'altres.
Peró, aquest primer llibre de Tomás Garcés
és com un primer amor, que delicadament des
tilés la flor de l'ánima en la deis llavis.
VII. Mestre López-Picó en Popularitats
inicia el rnoviment de retorn al poble: Toma,s
Garcés, ara, l'accentua. Els futurs poetes,
dones, vénen condicionats d'així continuar,

sen-zillament

un

un

—

-

mentre

permeti

brepuig

de general cultura no
persoralissim poeta, so
subjectivitat, qual intensa vida in

una

plenitud

l'aparició
de

del

terior quasi l'alliberi de -necessitat de públic.
Peró avui, cal el poeta que pugui ésser bella
ment llegit i clarament entés i sentit. Tomás
Garcés és en aquesta bona via. Les Vint Can
pos, sortosament, no ofereixen dificultats de
cap mena, no creen problemes, no són per a
privilegiats exclusivament. Són d'una netedat
de conceptes, ben catalana i ben humana.
Són d'una diafanitat diurna, primaveral i me
diterránia, amb un imperceptible pic de sal
de melangia
més aviat de l'artista que de
l'home. (La joventut de Tomás Garcés, per
fortuna, no intentaria sisquera posar (lijes
tions com aquesta de l'acerba, de la infinita
melangia de la felicitat.) Les Vint Cançons
són encara la cosa més llunya de decadentis
me escrita per poetes joves d'uns quants anys

engá.
Hom, mica llegit

en poesía catalana
trobar de seguida les fonts espi
rituals del novell poeta: Josep Maria de Sa
garra i Caries Riba. D'ací, l'acuradíssim léxic
exquisidament literari, sense mai perb caure
en preciosismes de ilenguatge, que allunyin un
sol instant al lector promig de la natural com
prensió d'un vers. L'encis del goig estétic
tampoc pot esvair-se, merces a l'absoluta har
monia entre el dar léxic i l'espontánia inspi
ració. Cal remarcar la difícil facilitat, la reca
tada elegáncia biológica, própia, amb qué són
resoltes aquestes. Vint Can çons.
IX. La cangó, és un genre poétic que
adrriet un seguit norribrós d'interpretacions
adaptacions. Hi ha qui l'entén com un esplai
líric, que exigeix la música imperiosament.
La cangó, eixida del si de la música, exigeix
retornar-hi com a son propi origen, com a má
xima finalitat. Perque, sia com vulla, tota
cangó no musicable, és com una cangó borda
com una pura artificialitat literária, into
lerable en un poble no decadent. Peró altres
.creuen que és la cangó mateixa qui condiciona
la música, perqué la cangó és creada per aquell
ritme intern sense el qual la mateixa música
no seria possible. (La poesia, tindria origen en
un ritme primordial i profund, anterior a la
mateixa música? Es a dir: seria potser una
pre-música órfica, una música anterior al que
coneixem per música? En altres paraules: no
seria precisament la poesia la veritable mare
de la música? O sia encara:. en el. cant instintiu,

actual,

creu

—

movens i primera arqueolítica,
ontológica protesta de l'home, que aixó és la
poesia, no hi estaría ja continguda tota la

secular, primum

música humana. La música, pot aspirar a la
segons
vegi's la de Prometeus,
labilitat
certa teoria. Peró aquell cant creador que en
—

—

tenem com a poesia ultra, aquell enllag pere
grí i misteriós, meravella sorprerent, que ju
ramenta í fidelitza unes paraules amb altres,
com per un vot sant i insondable; aquel cant
que s'accentua quasi divinament, no aspira
a ésser lábil, ni a un silenci, sinó a tornar en
riquit a l'home, amb la patina deis tresors de

la dolor deis altres bornes.)
X. Si una cangó ben feta, com ha escrit
Ship-Boy, és un experirnent difícil consistint
en una forma austera i musical d'expressar
una passió o un sentirnent que s'escamparia
l'autor de Vint Cançons
en moltes paraules
ha reeixit en absolut. No hi ha més que llegir
«Cangó de l'amor primera», per a gaudir de
la gracilitat amb qué és resol el difícil expe
rirnent de «l'art envaint i ordenant un impuls»,
segons ha escrit Caries Riba, el poeta-filóleg.
íntima com un pensament
Aquesta cangó
delata una emoció tan
d'amor en la solitud
ricament honesta, tan trémula d'un encís que
pugna per esclatar sota la clara ilum de l'arn
que la creiem ben bé la cangó
ple Inón
leit-motiv del llibre, la que l'explica.
XI. A part les «Cinc Cangons del Port»
la del Mariner, totes les altres tenen una
mateixa tonalitat d'esquisit equilibri, de segur
encert. Aixó fa, que llegides totes d'un seguit,
accordin la sensació d'una lleu monotonia.
Nosaltres hauríern pregat a l'autor de portar
potser les cangons el nombre de trenta, per
exemple, i, a posta, haver-n.e escollit tres o
quatre evidentment diferents com a tema,
liargária i qunlitat. Llavors les vint, amb
aquest obscur o amb aquesta vivacitat lumi
nosa, haurien beneficiat unes i altres d'un
particular relleu. La perfecció bo i igual,
també pot noure. «Les Cinc Cangons del Port»,
la del Mariner i la del Grumet, són de les més
belles marítimes catalanes que coneixem. Te
canta
raen encara la superioritat de qu_é no les
l' amateur, ni el dilettanti, ni l'accidental ama
dor de les coses de mar, sinó el que ha viscut
viu la vida del port, naturalment, com altra de
les fisiológiques funcions del cos. La barca, can
tada pel jove poeta Garcés, té una vida própia
deixa d'ésser un mot, per
una personalitat
a adquirir aquella mitologia, sense la qual tot
subjecte poetic és com nonat del goig de
ránima. La barca, ja no és un accessori, un
—

—

—

dissílab,

un

ajut,

un

complement,

un

asso

nant, sinó una cosa viva
viva en nosaltres
i amada, amb aquella amor profunda i crea
dora
fins de nosaltres mateixos ignorada
que tenim per les coses quotidianes, farniliars
espiritualrnent inseparables de nostra exis
téncia. La barca, en els versos de Tomás Gar
cés, és un ésser, no un objecte inerme i passiu,
desvaluat i vulgar com una cadira. La barca,
somriu, plora, espera, pateix i és heroica com
—

—

—
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l'home que la governa sol.licit. He-u's aquí la
barca hurnanitzada, nostra..
XII. Les imatges del novell poeta són fle
xibles, soup/es, elegants i mica orientals, tot
prenent amplitud sempre grácil peró. Veiu-les:
La mar, més enllá del port,
s'ha desfet la cabellera.
Amb el teu perfum s'embauma la nit,
la riera riu i l'arbreda calla.
La flama, sonora, riu
talrnent un doll d'aigua fresca.

Qué tebi l'aire! No
el silenci

corn

sents

de seda?

i els teus llavis potser
gustosos com el vi bo.

'

eren

A la vora del camí
hi havia la casa clara,
oberta com un germ.á
i tébia corn una rnare.
La riera s'ha aturat
per escoltar la tonada.
Tota la pau del diumenge
l'han recollida els teus ulls.
La mica d'orientalisme d'aquestes imatges
es deu al profund amor a la mar, que en el
poeta éš náturalment superior al del paisatge.
Quan Carner parla de les flors, de l'oratjol,
deis jardins, dels balcons, i, en general de les
coses, fa l'efecte que les coses s'adapten al
ritme que necessita el poeta: el de menys són
les mateixes coses. López-Picó les alludeix
canta, com una meravella transnaturalitzada
en la fornal complexa i variada del seu mágic
fur intern. Josep Maria de Sagarra, en evocar
les coses del camp, els hi accorda tota una
eternitat catalana tan intensa i veritable que
les materialitza als nostres sentits. El poeta de
les Vint Cançons, en referir-se a les coses de
la terra, ho fa només com a punts d'espera,
com a fites per a orientar-se devers la-mar,
que és la vera pátria de la seva ánima. Per
qué les coses de la terra, el poeta les tracta
com si fossin germanes menors de la mar. Terra
endins, sentirá sempre l'olor de fonoll mar. 1
portará a la dona amada noves cangonS i
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—

plantará

peró

a la vora de la mar
La mar és en el poeta
una segona naturalesa, un

collarets i arrácades,
la casa.

Tomás ,Garcés

com

elem.ent, una espécie de -plancton
d'on' brollen i on retornen
seva
ánima,
de la
i es concrien totes les seves ernocions. Per
aixó, un eStel sempre hi desvetllará el recor

primordial

del marí gallaret o del llantió que crema dalt.
de l'arbre mestre del navili. 1 terra endins,
malgrat les vives colors i la varietat, enyorará
sempre la costa, la platja, el port i més que
aquestes coses encara, la mar encesa com
u demanaríem unes can
una verge. Nosaltrés
entre
tots, les cantaríem.
del
Mar.
I
gons
XIII. Tomás Garcés, canta arnb Vánima
completament, interiorment enlluernada d'ale
gresa
de l'encís d'una alegresa Castament
delicada. I dóna la impresSió vivíssima dé qué,
amb aquest petit volum; no ha fet més que
sí m.ateix.
un hábil, sagag i prudent tanteig de
Aquestes Vint Cançons són m.estrivolament
dossades
d'un dibuix seguríssim. Hi ha en
gran, que hom
versos
aqu.ests
un domini tan
alló que
no está gens segur de qué el millor,
méS interessaria del poeta, potser no hagi,
'en precís, estat el que ha, voluntariament,
evitat de cantar. Es que s'avergonyiria d'una
excessiva felicitat? Es que es trobaria massa
ric i voldria limitar l'extensió pública de la
seva interna fortuna? Es que tem cantar ober
per a
tament alió que més l'encisa i atrau
núbil
aquell
to
quasi
gaudir-s'en més? O bé,
meravella
d'har
jovenesa
d'una
és l'accent
monia amb el temps i les coses que l'envol
ten? Hi ha quelcom de donzellí en aquestes
Vint Cangons, i en.sems quelcom d'indefini
ble, d'esllavigadis, de mestrívola retenue
probablexnent fill del carácter que sembla
insinuar: oh, que us en dina de coses si vol
gués, sinó que no n'és hora! Aquest, pels co
neixedors, és altre deis encisos del primer
libre del Benjamí deis poetes catalans.
XIV. Presto. Finale. —Es una joia per
—

—

—

—

—

Catalunya posseir

un

jove poeta qual primer

llibre posa bells problemes als ágils psicólegs.
Perqué, a fora de l'evident goig estétic que
accorden les Vint Cançons de Tomás Garcés,
hi ha aixó: una magnífica pega de cacera psi
cológiCa, fidelíssima expresáó d'aquests pre
nyats temps actuals que, amb el v-el léxic de
Montaigne, no vacillariem en apel-lar ben
ondoyants et esmouveants.
CRISTóFOR

DE

DOMENEC

Poesía catalana
CANÇÓ

DE VORA MAR

da‘Urada de la platja,
Higa l'onada i l'oratjol.
L'onada al teu damunt s'allarga,
l'oratge fuig silenciós.
Cinta daurada de la platja,
Cinta

hi ha

una

vela

a

l'horitzó.

Allá baix el dellí saltava,
rient deis rems del pescador.
Les gavines obren les ales
ben dretes, mentre el caragol
comença la seva tonada
sense fer mica de remor.

vingués la

meya estimada
ulls blaus, pell bruna de sol
la vela seria més blanca
i el ventet encara més dolg.
Si vingués la meya estimada,
quin mar tan blau, quina claror!

Si

--

Fugiu, gavina, vela blanca,
oratge, caragol sonor!
Voldria ben nua la platj a,
voldria lluny la mar i el sol.
Fugiu, gavina, vela blanca.
•Ai, si vingués la meya amor!
TOMAS GARCÉS
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Lírica

anglesa
UN DIA
com va alçar-se el sol:
tota una cinta vista;
la n.ovetat corrent com l'esquirol,
i els campanaxs nedant dins l'ametista.

L's diré

jo tal

Súbitament,

Es lleven els turons l'estrenyecap
i el cant comença i trena l'harrnonia.
Jo dic llavors, com un qui sap no sap:
—1-leu's aquí el sol i l'es-plend-or del dia.

Peró no sé tal com vingué la posta.
Sembla la porpra
espadat coster
amb noiets-ros-sos enfilant la costa
tota l'estona per quí fos primer;
fins que, l'altre costat aconseguit,
el jai del vestit gris qui n'era el guarda,
la colla feu passar, que no fos dit,
alçant gentil la tanca de la tarda.
E. DICKINSON
M. P.,
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interpr.

ELS
ALMANAC DE LA POESÍA, 1923.

Altés, irnp.

Seguint la bella consuetud, l'Altés
ens ha donat la mostra anyal deis
'libres de poemes que el 1922 vegé
florir en la seva ruta.
L'encert en la tasca de la tría,
feta dins el mateix batec del mo
ment literari, és ço que avala l'an
tologia, com a nota de sintesi, elo
qiient de vitalitat literária i expres
siva objecció a pessimismes hostils.
De la tradició ininterrompuda, di
riem, la periódica °frena de l'Altés
n'és una alta constatació. Al costat
de les vies afressades 1 de la seqiién
cia lírica deis consagrats, viaranys
hurnits de ro te4 i riques aportacions
inicials.
El balan, de Pany traspassat, en
la
d'un petit acurat yo
lurn.

simplicitsat

D'AMOR, Poefnes de loan
Arús.—J. Sallent,imp., Sabadell.

LLI BRE

Els llibres de l'Arús se succeeixen
a l'altre amb una perfecta fide
litat a la tónica precedent, és a dir,
a la tónica primícera. La seva áni
ma i la seva poesia caminen paral
lelament. Només l'avenç de la passa
varia els accidents del paisatge, peró
no Pessencia del camí.
Aquest ?libre diu amb unció com
és consumat el daler amorós del
poeta en l'estabilitat de "Pgssessió se

LLIBRES

creiem que cal situar, avui per avui,
En Puig Pujadas.
Veiem en aquest escrintor la re
velació inequívoca d'un- tempera
ment, que en narrar l'anécdota la
branda i sacceja amb la lleu crueltat
d'un domini, que provoca des de la
rialla contreta al frisament d'esgar
rifança. La ironía t agressivitat; els
personatges l'aire d'una impietosa
caricatura; la dita popular, a voltes,
el sagnar del sarcasme.
De tot aixó en ve-, peró, la seva
valor original, i el que Tragidies de
veinat siguin una veritable 1 autén
tica interpretació del sentit dels
grans humoristes, en la més tradi
cional acepció teórica del mot. L'ar
riscar-se hábilrnent a mostrar la nue
sa del ridícol, sense el pudor d'una
inofensiva apariéncia ni el prejudici
d'una exemplaritat de contingut, rae
bejant-hi la própia trassa a descar
nar la realitat, ha estat la tasca em
presa per En Puig Pujades, ben in
teressant i nova a casa nostra.
De son resultat se'n dedueix
•

en

aquest llibre un éxit inevitablement
desnivellat, un fluctuar en les diver
unitats que el composen. Vol
driem que l'autor gosés trair-hi una

l'un

ses

permanent, amarak de repós
intern. La máxima intimitat, desclo
sa sense avaricia, peró amb molta
puresa lírica, perquá la discreció no

mica més la seva forta cultura, adap
tada avui massa simplement. Vol
dríem que l'escriptor hi sortís més,
tant, almenys, com l'observador re
1114.1u, car quan aquel' es manifesta
aiel 'libre sempre reix; és a dir,
que el contista no temés de cons
truir més amplament 1 folgada
palesades les seves aptituds, ni>
d'arquitecturar els motius; que no
es deturés en Pesboç sinó que anés
fins a la perfecció total. I voldriem
que el bon gust cremés alguna ex
pressió del 'libre, per
poc li
terária, més baixa que la viva fres
cor popular del Ilenguatge que En
Puig sap posar-en el volum.
L'escenari de Figueres és estret a
les facultats d'observació de :t'autor;
i aix6 potser no ha fet gosades les

rena

i

hi fos torbada. La tebior rosada del

tálem turgent, sense arrugues, bro
dat deis records empal.lidits pel goig

present.
Per l'autor, aquest llibre deu ésser
un petit sagrari on la sinceritat té
rnés preu que mai. En cedir-ne la
l'ull profa posi damunt
l'apreciació literária una mica d'a
morosa fervor.

visió, cal que

—

—

seves

Li

cal,

ara,
mots

no

de
per dir-ho en uns
la consciéncia de la seva
válua, crédit que a bastarnent la
crítica u atorga.

més

—

resurn

T RAGEDIES DE VEINAT, ?libre
de cantes, de J. Puig Pujadas.
Llibreria Nacional Catalana, 1923.

pretensions.
—

—

Entre el

pretés

humorisme d'un

perlódic professional i l'aguda finor
d'En Soldevila; entre l'esboç sense
gaire sensibilitat i el mestratge, hi
ha una possible multitud de rnatis
sos.
En mig d'aquestes dues fites

EL MEU AMIC PELLINI I AL
TRES CONTES, de Prudenci
Bertrana.— Biblioteca Literária.
En aquest recull d'articles i con
heterogeni i desigual, pot ésser

tes,

Caca,'

constatat que el guany d'una
agilitat, aconseguida pel do de la

ironía r orientada peremptóriarnent
a voltes vers una superficialitat ba
nal, fa perdre la força i minvar la

plenitud.

la petita anécdota
condicions d'escriptor
complet, cal a l'autor aprimar-se fins
al lleuger comentad per recollir la
visió fútil o la suggestió breu on jus
tifica un comentad. En canvi, pel
can' de l'evocació, per la viva pro
jecció del mornent viscut en mig de
la natura, rica i sucosa, acolorida i
madura, conserva aquella força adés
afeblida, sense que la ironia li sigui
una nosa sinó un complement.
Es a din Preferim el bárbar au
téntic al ciutadá. adaptat. No perqué
neguem la valor d'aquest, sinó per
qué no se'ns esborra el record de la
gran válua de Paltre. Ara, que en
l'obra d'En Bertrana tot suma, i ço
que no és plat fort és entreteniment
ben assaboridor; ço que no és una
peça definitiva tradicional, és un
assaig per no abaltir la ploma.
D'ambdues coses és fet el 'libre
d'avui, que pel seu carácter d'aple
ga no té, naturalment, la unitat de
Esmersant

lleu les

en

seves

herois, per exemple. Té, peró, en
canvi, l'interés d'ha-ver junyit, fent
les abastables, una colla de proses
disperses que ens foren un bon es
plai llegides una a una, i que ens
afermáivevi. la trassa d'En Bertrana
a fer rellevants els fets i les figures
que tenen la sort d'ésser caçades en
Els

la malla viva 1 interessant de la

seva

prosa.
MEDEIA,
Francesc

trageclia en tres
Pujols.— Imp.
pez-Llausás, 1922.

actos de
A. U

No ens ullprengués l'engany del
títol. Les Hines austeres 1 eixutes
de la tragádia clássica són aquí des

parençades per un ropatge profús
d'imatgeria desbordant que inonda
el diáleg i l'acció, les imprecacions

les frases tendres, com una cascada
de colors cobrint la sobrietat de la
pedra. Malgrat el temps passat, En
Francesc Pujols és el mateix d'aquel'
'libre de poemes, ouan, segons deia
En Maragall, tot Ii entrava pels sen
tits. I hi entrava;- i hi entra avui
Inés encara, amb una veritable gola

freno.; riquesa

en

davassall, incohe

rent 1 desigual, amb i-mpropietats
encerts en la dicció, deu viva ex
tesa de cap a caz de l'obra.
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pretext de la llegenda ha estat
motiu de paradoxa en la recreació
d'En Pujols, que no és sinó un enfi
lall d'imatges situades dintre Pargu
ment, que en la folgança del vestit
perd l'estructura i la importáncia
esencial. Dins el barroquisme de la
forma peculiar, el títol estrafet i les
incorreccions gramaticals, les coses
que diu En Pujols tenen adés finors
de lirisme, que s'encastellen allargas
sades en un gran enlluernament em
briagador; adés tendreses pures
que recortlen
de l'au
tor; adés, en l'abigarrament tumul
tuós que hi fulgura, analogies gro
tesques i inharmóniques.
El rendiment d'En Pujols en
aquest aspecte és admirable per la
El

un

seva

oricrbinalitat i simplicitat,

es mou

sible i

del món extern més

popular,

resta del

com

un

car

no

acces

primitiu.

La

contingut d'aquesta tragé

dia
on el lirisme i la divagació
successiva desfan en brumera tota
la solidesa humana de Pacció, fent
oblidar sovint la condició dramática
del subtítol i l'eco del nom, per
abeurar-nos només a les paraules
com el d'altres pro
borbollejants
duccions de l'autor, és sols un basti
ment per cofar-hi les garlandes d'i
matgeria que ragen de la seva ima
ginació i que fan del cas d'En Pu
jols un dels fenómens literaris actuals
més interessants a constatar. Cal
dria, pesó, escatir la licitud que
la serenos de judici que el temps
posa damunt les coses discutibles
d'emparar darrera un pre
fixará
text—trascendent-filosófic adés, tra
el foc líric d'un doll
gédia ara
de fantasia esgranada amb intensi
tat i sobre una mica del món, mig
seriosa.ment.
—

—

—

—

—

SETZE CONTES, d'Alfons Mase
Biblioteca Literária.
ras.
—

La impressió primera que donen
els contes d'En Maseras és la d'ésser
fills d'una habilitat, una cultur4 i
pas
un imaginar vanitóc, més que no
d'una observació immediata; escassa
ment hom troba en ells emoció. Al
trament, la diversitat llur, a posta
acon
perAoalesar una inventiva,
segueix fer-ne contes-tipus ni, fins i
no

totidonar-los-hi

El traductor ha escollit

a

l'atzar els

troços que més u deurien plaure
aix1, en parlar de la pintura, aques
ta ha sigut donada a conéixer so
lament en el seu caire intel-ligent
deixant sense un lloc adequat l'im
portant área intuitiva de la pintura
catalana actual. No és nostra la res
ponsabilitat d'aquest oblit.
A més, en parlar d'algunes de les
grans figures d'escultors moderns,
s'ha fet din a la traducció coses com
pletament contráries a les que cons
ten en l'original, el qual resta mu
Wat en alguns llocs.
70

fons absolut d'o

cárrec de la notabilitat de la valor
que En Maseras representa a Cata

lunya. Aquell poder d'evocació,

res

taurant admirablement una época,
posada dins l'elegáncia freda d'un
istil adequadíssirn a la reminiscéncia
histórica erudita; i la consistáncia
humana i aparentment lógica dona
da a belles concepcions fantástiques,
es revelen ben poc en aquest llibre,
no gaire feliç com a divulgació de
la seva valor.
Bona part d'aquests contes no
aguanta l'altesa del nom de l'autor;
l'análisi, oimés, en faria estremir so

vint la condició lleu. Només el to
de la llegenda injecta fortitud al yo
hin-1 («L'ombra del Comte Arnau»,
per exemple), pesqué el literat hi
posa un alé profund, mescla d'ima
ginació 1 d'humanitat, que resulta un
camí de bellesa.
Cal mesurareis dons per la potán
cia creadora de qui els atorga. Per
aixó, conscients de la riquesa inte
rior d'En Maseras, no ens acontenta
l'ofrena d'avui.
O. S.
•

LES ARTS
En la revista Le Feu, dedicada a
Barcelona, han aparegut diversos
fragments deis meus estudis inédits:
Resuni históric de l' escultura catalana
i La Pintura catalana contenzporánia.

un

Quan aquesta hi té una
absáncia deliberada, l'adaptació fa
effikerar la vivesa primitiva.
el Ilibre d'avui, hom no es fa pas

CAL ESMENTAR
La hormal continuitat de l' Alma
de les lletres (Mallorca, 1923) i
la joia amb qué podem constatar

nac

que una publicació catalana més co
mença de tenis tradició.
—De la vida i del govern d'Es
panya, per J. Vallés i Pujals. Recull
d'articles en els quals la crítica, sen
se arribar a la sátira, es decanta de
cididament a l'humorisme.
—Probos d'atélier, per André Sal
mon (Edicions G. Crés). Obrint a
l'atzar aquest llibre, hem retingut
aquestes ratlles:
«No oblidem que la quarantena és
Pedat de les perilloses-reconciliacions.»
«Hi ha impaciáncies que són pese
ses. Hi ha un cert esperit conqueri
dor que és com un renunciament.»
—Lestrade cieche, no-vel-la d'August
Garsia (editorial La Nave, Floráncia).
Llibre que revela en el seu autor
les més altes qualitats d'una persona
litat de primera categoria entre la
joventut italiana contemporánia.
—La traducció francesa deis Pai
satges d'Occiclent, d J. Joergensen
(edicions Bloud i Gay).
—Le volant d' Artinzon, poemes de
Paul Dermée (col-lecció Z de la casa
J. Pavolozky i Cia.).
—L'Italie vivante, per Paul Ha
zard (edicions Perrin), llibre dens
d'observado directa i de ben estruc
turada doctrina personal de l'autor.
—La traducció alemana del llibre
de Georg. Brandes sobre Goethe,
publicat en danés l'any 1921. I COM
estímul,
si aquesta traducció fos
l'aportació reiterada de la bibliogra
fia alemana als estudis goethians.
A esmentar especialment les publi
cacions de l'Anuari goethiá dins els
reculls Kippenberg.

PLÁSTIQUES

Especialment, en tractar d'Asís
tides Maillol, són tan greus els de
fecas de l'adaptació, que ens veiem
en el cas de transcriure 'el que les
nostres quartel-les diuen referent a
aquest gran mestre, car nosaltres no
podem avalar amb la nostra signa
tura el que s'ens fa dir en el número
especial de l'órgan del regionalisme
del Migclia de França. Heu's aquí la
transcripció de l'original catalá:
«Altre gran escultor és el rossello
nés Arístides Maillol. La seva obra
és d'una robusta sanitat arcaica;
Parquitecturització de les morbide
ses del cos huma és trobada amb
una sagacitat con.tundent. Maillol ha
influIt a tota la generació jove; ehl
és per l'escultura moderna, el que
Cézanne per la pintura. La reacció

contingut, menys
un art més
deixatat i pastós és la tónica de l'es
cultura d'avantguárdia, que en al
guns artistes pren un aire medieval
en lloc d'un aire-grec. En altreS, es
fa present una cesta misteriosa rela
ció amb l'art de la India. Maillol
és el clássic, és el grec, peró no pas
el grec versallesc, el pseudo-grec
amable, sinó el grec de sabor etern,
dens, amb'certa veritable gaucherie
en la técnica, robust, «dur i rodó,
diu Elie Faure, modélat com una
columna». Eh, sovint, treballa a Ce.
set 1 té tota la sabor d'un fruit de
la terna; a la vista de les seves obres
sembla s'esmussin les nostres dents.
Maillol és prou conegut a tot el
món; els seus nus de dona amb
poses arbitráries, forçades pel desig
cap

-

de ritme i d'estabilitat, són d'aque
lles coses tan punxants que mal mes
s'obliden.»
En parlar de Manolo Hugué.' on
diu en francés: «La maniere de ce
puissant artiste est moins filímitive
que celle de Maillol», en l'original
hi ha escrit: « Hugué és un deis nos
tres artistes més forts, les seves fi
gures dintre l'área arcaica de Ceret,
són menys torneiades que les de
Maillol.»
En parlar de Casanovas, l'adap
tador del nostre estudi sobre l'es
cultura catalana ens fa posar la feina
deis principis de l'autor del monu
ment a Monturiol, dintre de la in
fluencia de Rou.sseau, en lloc de la
de Rosso.
Es innegable que la traducció es
mentada deis fragments sobre els

pintors, llevat algunes petites equi
vocacions de noms. está feta amb
major exactitud.

EL CONCURS PLANDIURA

Tradicionalisme, apostasiade l'Im
pressionisme, apostasia de les dar
reres truculáncies
de l'avantguar
disme. Molt bé, si tot aixó és viu i
Simplicitat, molt bé,
peró que aquesta no sigui una cosa
artificiosa, produída com per una
mena d'aparell ortopédic.
Cal acabar les obres, cal arribar al
detall; perfectament, peró un detall
net, intel.ligent, individualitzat din
tre el ritme universal, a la manera
extrern-oriental (sense imitarla). Els

LES
CAMPAN YES M ORALITZADO
RES
Continua seriosament el combat
ciutadá contra les industrialitzacions
del vici que envileixen l'home i em

pobreixen iaraça.
a les valors del mo
dern renaixernent catalá la preocu
pació moral que enlaira el seu con

No és aliena

•

tingut patriótic.

Sovint LA REVISTA ha mantingut
el to d'aquestes lluites per la moral.
Ara mateix, sense oblidar el treball
de la Comissió d'educació general
de la Mancomunitat, i respectant la
bona fe de moltes iniciatives d'higie
nització social que diverses entitats
a Catalunya, proclameni
idead irrenunciable el que
llegava. el Prat de la Riba en

propulsen
com
ens

un

proposar la creació d'un Institut
d'Educació General; i sense entre
tenir-nos a esbrinar de qui és la
culpa de la disminució práctica d'a
qu.ella institució tal com estava pro
jectada, reproduim novament la
justificació raonada de la seva neces
sitat, tal com. mestre Prat de la
Riba la dictá:
«L'acció de l'Escola és i ha d'ésser,
necessáriament, insuficient sempre;
peró ho és i ho ha d'ésser d'una ma
nera singular en el nóstre temps i en
la nostra terra.
Fins allá on l'Escola té poder d'e
ducació, fins allá on l'Escola ha
acorreguit la máxima intensitat i la
máxima extensió, on no hi ha ningú
que deixi de.passar-hi, on s'hi passen
Inés anys; on el seu utillatge per a
influir sigui más perfecte on tingui
al voltant institucions post-escolars
d'extensió escolar que prolonguin
la irradiaCió deis seus efectes, fins allá
resten fora de la seva acció educa

un

truc amanerat.

IGNACI

GENOVZ

Un pintor jove que divaga peró
que mostra el seu talent a travers de
les mateixes divagacions.
R. B.

REVISTES

tiva espais amplíssims: la major part
deis homes, en la major part deis
anys de la seva vida.
Pren el nois unes estones cada dia
durant alguns -anys i els deixa., la
major part almenys, a l'hora del
máxim desvetllament, de les inquie
tuds, de les curiositats agudes, del
plantejament deis problemes fona
mentals de la consciánda i de la
conducta, a l'hora del treball intern
precursor de la plasmació definitiva.
I els deixa sense que en la situació,
avui más generalitzada, altres res
sorts i institucions puguin, respecte
del major nombre, exercir cap a.cció
dirigent i educadora.
D'altra banda, la intensitat de la
vida científica moderna ve a agreujar
aquestes ja prou imnortants defi
ciáncies. Les invencions, els grans
descobriments, en termes curtíssims
renoven radicalment la ciencia, tras
balçant ordres de coneixements
humans, més o menys fonamentals,
peró que han de transcendir a l'ac
tuaciÓ deis governants, dels admi
nistradors de les ciutats, deis direc
tors d'empreses industrials, deis par
ticulars tots. Exemple: la revolució
que les descobertes de Pasteur, les
teories microbianes, han fet en les
regles de la Higiene; les radicals mu
tacions que imposen en la legislació,
en les ordenances municipals, en
l'emplaçament, la construcció i el
funcionament deis establiments pú
blics, en els serveis d'abastament i
distribució d'aigües, en el viure fa
miliar mateix. Anys i anys ha que
l'experiencia. ha consagrat, amb evi
dencia irresistible, les conclusions de
Pasteur, i, rio obstant, la gran ma.ssa
deis nostres conciutadans, tant del
camp com de la ciutat, segueixen
vivint corn si aquest home eminent
,

xinos i japonesos amb llur retina
sensible recercaren la vida própia
de cada partícula dintre el gran tot:
en
una branca
de primer florit
agitada pel vent, pintada per un
mestre del segle xv, hi ha sostinguda
la visió viva fins a matisar amb par
ticularitats ben distintives la vida
de cadaporció de tronc i de cada flor.
On defalleixi la visió viva no
volguem suplir-la amb una visió
freda, o el que és pitjor encara, amb

hagués .passat sobre la terra, i en
aquesta mateixa ignoráncia práctica
no

governen i administren.
Es dar que tota persona de mit
jana instrucció coneix avui l'existen
cia deis microbis, peró es té un co
neixement deficient, in.complet, fins

dubtós; una vaga noticia,

sense

força,

intensitat per a transformar-se
en- convicció sentida, en ríorma d.e
conducta. Si aquesta noció indecisa
i borrosa fos creencia viva, ?perme
tríen per ventura els regidors de Bar
celona, per exemple, que seguissin
les cabres distribuint a domicili les
febres de Malta, que per la seva di
fLisió, entre nosaltres, han estat tam
bé batejades de febres de Barcelona?
Si creguessin que amb la seva negli
gencia en lá preparació de la llet els
empleats de les cases de lactáncia
maten les criatures deis pobres, per
durs de cor que fossin, deixarien de
seguir totes les prescripcions que les
doctrines microbianes imposen? ,Si
sabessin les mares que, amb l'apli
cació escrupulosa de petites precau
cions, poden salvar de la rnort els
seus fills, no hi posarien per ventura
tot el seu amor per a seguir-les?
La intensitat de la lluita per la vida,
l'especialització creixent a qué aques
ta Iluita empeny i obliga més i mes
cada dia, explica, fa possible, mes
que possible, inevitable, aquest estat
sense

de

de coses impor
resten no solament

semi-ignoráncia

tantíssimes

en

qué

socials més allunyades
de contactes amb les
noves descobertes científiques, sinó
també les classes superiors en ordre
les

masses

pel seu treball

la intel-ligéncia: governants, publi
cistes., fins hornes de ciencia donats
d'altres ordres.
a disciplines mentals
a

La necessitat

d'institucions que
defi

supleixin aquesta gravíssima
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çant totes les disciplines mentals,
la difusió deis coneixements que han
sino que ha de concretar-se a la ge
neralització, a la difusió intensa deis
de traduir-se en actes, que han de
coneixements que tinguin una trans
modificar els costums, és, doncs
cendáncia a la conducta, deis que
d'una absoluta evidáncia. A aquesta
necessitat obeeixen les associacions
hagin de traduir-se en costums, en
antialcoholiques tan esteses en altres hábits, en maneres d'obrar, de con
duir i conduir-se.
paYsos, les lligues per a la disminució
Aquest Institut té al davant feina
de la mortalitat infantil, les acadé
amplíssima, inacabable, que no pot
mies d'higiene, les federacions gim
nástiques, les unions i congressos pas registrar-se detalladament, que
només pot en algunes de les seves
d'educació moral i tantes altres ins
direccions fonamentals sser assenya
titucions o fundacions particulars
lada.
que es proposen, fragmentáriament,
Fer veure als administradors de
des d'un punt de vista especial,
les ciutats la repercussió que les
circumscrit a una matéria concreta,
seves omissions, la seva manea d'ini
exercir aquesta missió divulgadora,
ciatives o les seves iniciatives mal
aquesta acceleració de la irradiacíó
dirigides, tenen en la salut, en la
deis coneixements, descoberts o con
sagrats científicament, quan ja les vida dels administrats, mantenint
generadons actuals havien sortit tipus de mortalitat altíssima en com
parado amb altres ciutats més cien
de l'Escola.
Catalunya aquesta necessitat tífica_ment regides. Fer veure als
propietaris la part que en la mort
és més forta i de més brutal urgáncia
per tifus, per exemple, té la desidia
a conseqüáncia de la situació espe
cial en qué ha viscut i es troba encara ,Ilur de ma.ntenir diposits d'aigua
sense netejar o sistemes de distribu
el nostre poble. Per l'anormalitat
pedagógica de les nostres escoles ció que fan possible la contaminació
amb les aigües brutes. Fer veure als
muntades a base d'un idioma que
servents la transcendIncia que potte
els alumnes desconeixen, la instruc
nir, que té sovint per a ells mate!xos
ció general no és tan intensa ni ex
el sen aescuit o la seva incúria en les
tensa com en altres regions (demos
senzilles operacions que tenen enco
trado d'aixó, la proporció d'analfa
bets). I, d'altra banda, durant els manades. Fer veure a les mares que
darrers segles, per l'anormalitat de
seguint determinats métodes de sen
l'evolució política, per l'allunyament zilla aplicació a la criança dels seus
fills petits, en comptes de morir-ne
forçat de funcions importants i con
següent atrofia d'aptituds per a vint-i-cinc per cada cent, en moriria
exercir-les, per manca d'institucions un només, i per tant, que de la mort
de tots els altres en tenen la culpa
d'instrucció i d'educació propies, per
la lassitud i els entumime,nts inse
elles matejxes. Car en tots aquests
casos, si no han el que han de fer, si
parables de tots els períodes de deca
déncia, s'han exagerat antigues vir
no obren com han d'obrar, és perqué
tuts, fins a convertir-se en vicis; no saben les conseqüéncies de llurs
actes o llurs omissions, o perqué
's'han accentuat els defectes átnics,
dubten, perqué tranquil-litzen Ilur
han sobrevingut defectes nous, que
exigeixen un esforç más intens, més consciáncia amb el cómode escepti
vibrant en les institucions d'en
cisme que acompanya a la ignoráncia
senyança i en les d'educació per a il-lustra da.
dominar-los i extirpar-los.
Corn si els bornes tinguessin una
Es per aixo que si en tot ses paisos
visió clara de totes les conseqüáncies,
es fa indispensable aquesta activitat,
de totes les dolors, de totes les misé
com ho demostren la gran varietat
ries, de totes les baixeses, que a ells
d'institucions que la iniciativa pri
i a Ilurs fills 1 a ilurs néts han d'oca
vadava establint i els organismes pú
sionar-los l'abús de l'alcohol o el con
blics auxilien amb variats estímuls, traure malalties genésiques, si sa
facultats i mitjans, més indispen
bessin abans de crear l'hábit que des
sable és encara a Catalunya, i més
prés no podran váncer, que amb els
urgent que els organismes palies seus actes preparen per a llurs fills
estimulin, intensifiquin i dirigeixin i per a llurs néts la tuberculosi, la
aquesta activitat educadora.
preso, el manicomi, la prostitució,
A aquesta necessitat obeeix la.
quina força no adquirirla la seva vo
creado de l'Institut d'.Educació Ge
luritat per resistir estimuls passionals
que són a la primeria resistibles?
neral. La seva missió no és, doncs,
propiament escolar, no té per matá
Un altre camp, una altra direcció
ria a qué aplicar la seva actuació
—també com Panterior, inesgota
els homes presos individualment,
ble,-- és la de la revisió de les valors
d'un a un, en els primers anys de la.
d'imitació soclals: tipus ideals, cos
tums, principis o axiomes; des del
seva vida, sinó la col•lectivitat en
Don Juan Tenorio—que fa en l'ordre
tera, el poble en general, compre
del nostre viure privat el mateix mal
nent-hi tots els seus elements, des
que el Cid en les esferes de govern,—
deis governants, o en qualsevol altra
amb el seu desordre, la seva indisci
forma o aspecte, directors, fins els
plina, la seva esterilitatconstructiva,
más humils; ni té`, com l'Escola, una
la seva inversió de valors mcrals i
funció d'instrucció integral, abra
ciáncia, d'institucions que accelerin

-
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seva manca d'ideal col-lec
tiu 1 de sentiment de solidaritat so
cial, la seva obsessió de l'amor físic,
que bé prou pesa com un somni
enervant sobre les gents meridionals
i les estraga i incapacita per la vida
moderna; fins als hábits educatius
que confonent la sequedat de cor
amb l'austeritat, la terquedat amb
la fermesa de voluntat, la crudeltat
amb l'energia, destrueixen l'afee
tuositat en les relacions de familia.,
en les relacions socials totes, aproxi
mant el nostre viure a la rigiditat i
duresa vegetatives.
El camp és ample també, els temes
variadíssims, la seva repercussió o
irradiació també remarcable. Pren
gui's un exemple, que sigui fora de
les direccions fins ara insinuades:
el concepte públic deis establiments
benéfics. La possibilitat d'haver d'a
nar a l' Hospital és l'obsessió dolorosa
de les nostres classes humils. En les
condicions de la vida actual, és aixó
justificat? No. Ben al contrari. Es
ja un fet en molts paisos, i va essent
ho entre nosaltres, que no ja en
quant a les operacions i als parts,
sinó fins en quant la majoria de les
malalties, hi ha Inés garanties de
curació a l'hospital que a la casa.
própia. D'aquí una orientado reno
vadora de la beneficáncia—tendint
a la supressió de l'assisténcia domi
ciliária en cas de malaltia;— i deis
hábits de previsió popular de les
malaities i d'organització dels hospi
tals i de les maternitats en el sentit
d'anar a desocupar, a fer-se operar,
a passar determinades malaities, en
aquests establiments o en altres si
milars fundats per cooperació (entre
nosaltres L'Aliança n'és exemple),

socials, la

mitjançant estipendis proporcionats
a la posició social de cadascú, esti
pendis que essent rebuts de les ger

mandatso de les caixes de previsió o
de les associacions benéfiques, acaba
rien de resoldre el problema sempre
gravíssim i atu'idor de la malaltia en
les famílies obreres.
En l'ordre moral cal ensenyar, fer
sentir, la valor del temps, aquest po
bre temps, que tots_ plegats perdem,
tant els que diem que el fem com els
que diuen que el maten; i per tal el
de la puntualitat, del métode en el
treball, de la limitació d'hores 1
especialització diversificada d'ordres
omenes defuncions en cadascuna, en
ompte de l'actual confusió i inde
erminació que fa deis despatxos
dels obradors tertúli es, i deis esbarjos
tertúlies centres de negoci o de
consulta. Cal marcar tota la valor
de la voluntat, que una desviació
d'intel-lectualisme ha rebaixat po
sant l'estigma de filisteus als homes
que fan les coses, evidenciar tota la
fecunditat transcendental d'aqueja
ressortsocial, quan elsosté i el guia la
consciéncia del deure.
I ja en aquest punt els horitzons
s'eixamplen més encara. Els llatins,
-

pel

que té d'estétic, o pel que té de
dramátic, sentim vivament els actes
heroics isolats; en canvi, l'heroisme
del compliment constant del deure,
de complir-lo acada moment, a cada
hora, cada dia un any darrera l'altre
en les coses solemnials que donen
l'auriola de la celebritat, sinó quie
tament, obscurament, en les coses
modestes, en les humils, en les feines
no

de cada

dia,

a

casa,

en

l'escola,

en

la professió, en el taller, aquest no
és sentit com una valor social que
s'ha de desitjar, com un element de
perfecció, com quelcom que aixequi
la nostra personalitat, que la enri
queixi, que augm.enti la seva força.
I no obstant, tot el secret de les
grans organitzacions paliques i pri
vades, des de les administracions
d'Estat fins a les poderoses empreses
industrials, és aquí: en aquesta regu
laritat en el compliment de la missió
própia de cadascú, que només en el
sentiment del deure es troba. Aquest
és el gran heroisme, l'heroisme fe
cund, profitós, que aixeca els pobles
a les altures d'imperi sobre els altres.
Finalment—car la suggestió de
filons de treball, podría ésser inter
minable—ha de senyalar-se per la
seva influencia possible en la vida
de les petites poblacions, una acció
de supléncia que en aquest ordre pot
exercir la nova institució. En els
municipis petits l'únic técnic és el
Secretan, i la cultura del Secretani
és exclusivament jurídica. Seria una
manifesta injusticia demanar al Se
cretari coneixements técnics espe
cials sobre els serveis municipals
(u.rbanització, servei d'aigües, sa
nitat, etc., etc.). Sovint passa, doncs,
sense que pugui fer-se'n culpable a
ningú, que subsisteixen estats deis
serveis quasí prehistórics, que una
intervenció intel-ligent podria fá
cilment transformar. Exercir aquesta
intervenció, assenyalar les solucions
possibles, reunir els exemples i mo
deis 1 solucions d'altres patos, faci
litar les intervencions técniques, pot
donar a l'Institut una gran fecun
ditat.»
COMMEMORACI ONS
No podriem passar en silenci el
quart aniversari de la mort del
doctor Clascar i de Joaquirn Folgue

ra, per tants motius estimats deis

amics de LA REVISTA.
No voldrlem, peró, que la nostra
recordança fos indecisament senti
mental o massa casolana.
Ens plau per aquesta raó reproduir
els comentaris del Nicolau d'Olwer
i de Ship boy que amb dignitat si
tuen els nostres afectes i la nostra
fidelitat als amics absents.
«En memoria de 1'amic perdut.
Ha fet quatre anys, era el 21 de
febrer de 1919, que a les vuit del

semitistes, volia... volia... no té límit
vespre, després d'una feixuga agonia
de vint hores, uns deixava per sempre
el que ambicionava per la glória de
Déu i per la nostra llengua. «Tot aixó
Mn. Frederic Clascar.
ho fem pel catalb, deja, i és que jo
Fou la més negra nit ciutadana.
no he vist ningú que s'estimés, tant
Esclatada aquell jorn mateix la vaga
com ell, la própia llengua. Aquesta
de la Canadenca, ni els tramvies no
obra, vasta i profunda, l'emprenia,
anaven, ni cap llum no era encés al
s'hi debatia, la realitzava—oh, me
carrer; els automóbils, amb marxa
cautelosa, no paraven de sonar les ravellal—arrib una formació autodi
dáctica. Prou que se'n planyia d'a
botzines, com sirenes de vaixells en
temps de boira espessa, i llançaven a quest treball. Sense en, el seu ren
diment útil potser hauria estat doble,
la negror de l'espai, recelosos explo
radors, els raigs submergents de llurs potser hauria guanyat precisió cien
focus. Negra nit de núvols i plovisca, tíficament, peró hauria perdut la
sense llum en cel ni en terral
roentor de la fornal, el batec de la
vida:.
La catalanitat absoluta, incondi
Volia, i com que volia de debó res
cionada de Mn. Clascar, l'hauria
arrenglerat tot d'una amb els nostres no li dolia. No li dolia ni de perdre la
salut per enllestir un nou llibre, ni
—i gran ajut ens seria avui, en la
d'esmerçar fins la darrera malla per
creuada patriótica, el seu verb plás
tic, convincent i cálid. Per aixó és fer-ne un tiratge en paper de fil.
justicia que damunt aquestes planes «Bona la farlem--deia—que no es
conservés tot, tan poc que s'impri
reviscolem el foc de la memória seva.
Fins els darrers anys, jo havia meix en catalál» I tot ho volia per
tractat molt poc Mn. Glasear. Várem
fecte. Quan ja eren publicades les
normes de l'Institut, a Vich li re
conáixer-nos en 1906, quan prepa
imprimiren, amb l'ortografia antiga,
raya la seva traducció de l'Evangeli
una obreta piadosa: va fer destruir
de Sant Mateu, a la cátedra de grec
del doctor Segalá. Incompatibilita_t
en bloc tota l'edició, entusiasta que
era de la tasca depuradora d'En
d'hores varen allunyar-l'en tot se
guit. En deu anys més, raríssimes Pompeu Fabra.
vegades ens parlárem. Res no em
Tenia, demés, el sentit nacional,
total, de les coses. Responent un dia
feia presentir quan vaig entrar a
l'Institut i començárem de freqüen
a la meya pregunta de com l'havia
tar-nos que havía de lligar-se entre
abellit d'estudiar la filosofia a Cata
lunya, en el segle xviii, «No és que
nosaltres una amistat cada cop més
interessi per grácia, no—ern va res
ferma. Home impulsiu i optimista
pondre—peró veureu, potser que,
com un infant, que ell era, ens ave
per aixó mateix, no ho hauria es
níem per contrast, i sovint, alta la
tudiat ningú, i mancaria aquest ca
nit o en trespassar la matinada, sos
pítul a la história del -nostre pen
teniem llargues, llarguíssimes con
sament.»
verses telefóniques. Era en temps
Mossén Clascar—escriví un amic
de l'Assemblea de parlamentaris
meu arran de la seva mort—era e
de la campanya pro-Estatut, que, en
perfecte «homme de lettres». Cena
llevar-se del febrós treball d'hores i
ment, ningú més que ell no ha sentit
hores damunt les versions bíbliques,
la voluptuositat de la tasca intel-lec
no es solía colgar ignorant els darrers
tual, el goig de la producció, la febre
batecs de la jornada. Altres vegades,
de les galerades i del llibre a punt de
quan el brétols de la Liga Patriótica
ja feien de les seves per la Rambla, sortir. Com li n'era d'amiga la seva
cadira de treballl Hores i hores, jor
ens haviem trobat sovint entre mig
nades de deu, de quinze fins de vint,
de la batussa. Era un soldat de la
Ii
havia passat sense moure-se'n. Corri
causa nacional Mn. Clascar, i
dolia d'abandonar-lal que depressa,
hauria donat generós la sang com
peró, se n'aixecava per complir el
donava, amb un treball superior a
seu ministeril L'home de lletres ho
les seves forces, la salut i la vida.
postposava tot a la seva missró
Tota l'obra de Mn. Clascar cal
evangélica. En va fer reeixir contra
veure-la d'aquest cake estant. Si el
totes les hostilitats, amb el ferm
servei de la pátria no ho hagués exi
ajut d'En Prat de la Riba, una obra
git, si d'altres haguessin realitzat les
fecunda d'enlairament social; en fou
seves valioses inidatives, encara el
el pare, el mestre i Parnic alhora
veurlem entre nosaltres, encara fruí
d'h.nimes que sempre mes l'enyora
rIem la seva paraula suggestiva, les
ran. Activitat transcendent i fecun
seves imatges evocadores i sublima
da per molts ignorada.
dores del viure quotidiá.. En, peró,
Larestauraciólitúrgica promoguda
sentiala tragédia de lanostra cultura:
per Mn. Clascar, esta ja definitiva
tan pocs que som 1 tantes coses que
ment incorporada al catolicisme ca
hem de ferl Volia dur la Biblia de
nostra
talá, i bones mans la dirigeixen. El
a
la
llengua,
i
del
grec
l'hebreu
producció
apos
seminari d'estudis orientals que poc
continuar
la
volia
abans de la seva mort començava a
tólica i ascética del seu mestre el
la Universitat Nova morí amb en,
Bisbe Torras i Bages, volia que fos
purificada, restaurada, la litúrgia, —(hauria mort, sinó, mis quants
mesos després amb lafDirecció d'Ins
volia estudiar la tradició filosófica
trucció pública de la Mancomu
catalana, volia crear una escola de
-
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nitat, com hi moriren altres dos,
junt amb eh l inidats).

En Joan Estelrich ha fet anunci

que una paral-lela de la fundació
Bernat Metge, deguda també a la
generosa munificencia del senyor
Cainbó--«suum cuique»--rependra la
tasca d'arromançar i 4 publicar la
Biblia. Just seria que la novella fun
dació dugués el nom de Frederic
Glasear: sense l'impuls donat per eh,
o, per bé que ingratituds i incom
prensions convergeixin en amagar
al públic la glória quantitativa de
la seva tasca, la qualitativa ja és
indestructible amb «El Gánesi» i «El
Cántic».
L'immoderat treball alimentava
la malaltia que anava consumint
l'organisme de Mn. Glasear. La mort
d'En Prat de la Riba, l'amic intim,
lleial i decidit, fou per eh l un greu
terrabastall. Un a.ny després, l'agost
plegats
de 1918, passárem uns dies
per les valls i les costes de Guipúscoa,
impressió
i encara record l'estranya
d'unes paraules seves confessant-me,
la mar
un pállid capvespre vora
Cantábrica, que havia resolt el viatge
per tal de pendre comiat, abans de
morir-se, d'una germana seva resi
dent a Biscáia, quan feia moments
que em descrivia tot un cúmul de
projectes i tornava a parlar-me'n
de seguit. Després va anar de mal
augmen
en pitjor: la feina creixia,
taren els disgustos. Comença de
tenir algun atac. Era ja al seu domi
cili de Gracia, on morí, i en ofrenar
paper
me un espléndid tiratge en
japó de l'«Eucologi de difunts». «Un
altre dia us el signaré—em deia,—
avui tinc la ma que no pot escriure.»
Aná perdent, perdent; en dues set
manes arriba a la mort.
Quan era encara a la Maternitat
i ja ens flagellava l'epidemia de grip
de 1918-19, va dir-me: «Tot sovint
passen enterraments, i anant cap a
casa veig al cementiri de Les Corts
rengleres de nínxols nous, amb les
bogues obertes...» Una d'aquelles
boqu.es, diumenge 23 de febrer, a
l'hora de migdia, va cloure's per a

conegut

vacil.larlem

poesia,

a

judicar-lo,
desesperadament
per la

home

Ell mateix, amb
diu:
somntar.
Jo, que soc ombra de tant
somnis
i els ne
Les passions í els
trobar,
guits d'En Folguera no van defini

engolir-lo.

Esmercá, repetim-ho, la salut 1 la
vida tralSallant per la patria. Quan
el sol del triomf llueixi, caldrá que
damunt la s'eva tomba sigui posada
la roja cinta deis combatents heroics.
L. NICOLAU D'OLWER.»

a una

un

no
Joaquim Folguera,seva

1 somniador.
apassionat. Apassionat
accent hamletiá,

•

«Notes per

en

antologia: Joaquim

Folguera.

peró,
tiva.

poética
una expressió
Joaquim Folguera és d'aquells

aquest
els quals ;liguen sovint amb
tenia comprometent la seríetat ca
talana. Diu aixís l'article:
«Al començament de lagran guerra
vaig donar al «Gentre Autonomista
del Comerç i de la
de Dependents
Indústria», de Barcelona, dues con
ferencies en les quals exposava la ne
cessitat que el Catalanisme tingués
exterior. Entre els ar
una política
d'a
guments que vaig aduir, en pro fona
questa tesi, en recordo dos de
mentals. El primer és que tots els
Moments decisius de la história de
Catalunya s'han presentat units als
grans fets internacionals. La sort de
Catalunya s'ha decidit diverses vega
i di
des damunt el tauler militar
ha prou
plomátic d'Europa. N'hi Separació
arnb citar la guerra de Successió
(1640-1652) i la guerra de
(1705-1714). El segon argurnent és
que totes les nacionalitats que han
sostingut la lluita per la llibertat

reflecteixen la
que más clarament
armes
lluita per la forma. Totes les l'autor
versos de
li han servit; els
del «Cant al silenci» varen ser fets
sota molt diversos encisos. López
sovint da
Picó i Caries Riba planen
munt la poesia d'En Folguera. I ja
esment de l'experiencia
no cal fer
simbolista:
«L'última estrofa del poema espars
1' aire.»
é.s mon silenci que s'ha fet en
nacional han adoptat una política
con
són
una:
Heu's aci uns mots que
exterior.
el
intim
fessió. El poeta ha fet tan
no
El tenir una política exterior,
nues les paraules,
vol
tan
cant,
i
seu
calgui intervenir
que
significar
doll
vol
un
que assenyala en el silencipassional
calgui prendre
en guerres, ni que
pur de lírica. El monóleg
conflictes
posició
en tots els plets i
és
com una flama
Folguera
ja
d'En
Vol significar, simple
diplomátics.
secret
Si
diu
el
seu
que no fa rernor.
ment, que cal seguir amb atendó
al vent, li torna intácte. Ni l'alzina
els fets externs i adoptar una orien
elegia.
ni la riera no escolten la seva
tació definida que permeti d'utilitzar
Aleshores és quan la veu d'En Fol
la força immensa que té en el nostre
guera, de tan sola, calla. Es una veu
tempS Passistencia de l'opinió mun
silenci.
tendeix
al
que
tan pura,
dial i la simpatia deis pobles que más
Folguera
Joaquim
lírica
de
La
poden influir en les desconegudes
La
temptativa
magnífica.
és una
contingen.cies de l'esdevenidor de
totjust
quan
mort se'l va endur
Catalunya.
«Cant
a,
corriençava a trobar-se. El
El Catalanisme no ha tingut mai
Silencil hauria significat, de segurl
cap
cap política exterior. Els homes
Folguera
un moment
En
l'obra
d'
en
davanters del nostre moviment han
definitiu. Hauria volgut dir per la
adontat, o bé diverses actituds suc
lírica catalana un retorn ben reixit
cessives i contradictóries, reveladores
tradicions
.pures
nostres más
a les
ágil,
d'una íntima mancança d'orientació,
amb
forma
una
literáries aliat
o han deixat de banda aquest pro
silenci»
és
novíssima. El «Cant al
blema per considerar-lo d'esas in
ha on Joaquim Folguera, sol i obert
terés nacional. Aquesta posició del
de bat a bat, mostra d'una guisa
Catalanisme, no solament ha causat
más corprenedora la lividesa roent
un dany considerable a la causa ca
passió.—SHIP-BOY.»
de la
talana, sino que ha fet palesa la limi
tació pagesívola de moltS deis nostres

polítics.

EINSTEIN

Lanovena generació catalana dóna

Ha estat el nostre hoste. Barcelona

l'ha homenatjat amb discreció. Sense
reserves elogiem aquesta mesura, per
damunt de les temptacions de l'ac
tualitat 1 del esnobisme.
Val a dir també que Einstein ha
correspost amb una sencillesa cordial
que ens ha corpres, matisa.da corri
ha estat per l'associació a la glória
de Pesforç cientific d'avui, del nom
de l'Esteve Terrades.
•

Un volum de les publicacions de
LA REVISTArecull tota la producció
poética de Joaquim Folguera, mort
als vint-i-sis anys. Es un quadern de
notes líric, una mena de dia_ri senti
mental. Tot el neguit hi és formulat
1 la «persistent batalla» que es lliura
en l'ánima del poeta és copsada en
els versos. Nosaltres, que no hem
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LA POLITICA EXTERIOR DEL
CATALANISME
Creiem oportuníssim registrar l'ar
ticle publicat per el Rovira i Virgili
sota aquest títol, oposant-lo a les
improvisacions de molts aficionats

importáncia major a aquest
pecte del nostre problema. Cada

una

as

dia
són més nombrosos els catalans que
guaiten en l'ampla finestra europea
del nostre casal. Cada dia són més
nombrosos també els comentaris que
l'actualitat estra.ngera suggereix als

patriotes.

Tot aixó ens fa ereure que es pró
xim el moment de maturitat en qué
el Catalanisme finará una política
internacional. Per a quan aquest
moment arribi, demanem als ijiilbors
i más intelligenfs patriotes un seré
mundial en
examen de la realitat
les seves relacions amb el problema

Catalunya. He pogut comprovar,
la gran majoria deis catalans que
s'ocupen dé política estrangera, una
penúria de criteri i un «embalament»
de

en

De totes les polítiques,
l'exterior és la més delicada i potser

perillosos.

la más transcendental.,
Si es posessin massa cátedres de
política estrangera i els catedrátics
fossin d'aquests temperaments, tan
abun.dants a casa nostra, que con
fonen la independáncia de l'esperit
amb la mala geia i l'agilitat amb les
contorsions gimnástiques, fet i fet,
encara hi hauriem perdut. No costa
res de fer trencadissa amb la ploma
o amb la paraula. Peró mai els tem
peraments amics del deport de la
trencadissa no han estat aptes per
conduir cap política exterior.»

PASCAL 1

RENAN

S'escau aquest any el centenari de
la naixença de Pascal i de Renan.
Com una introducció commemora
tiva, la casa Crés ha publicat la cor
respondánda de Pascal i la casa
Nelson ha reeditat la correspondéncia
de Renan amb la seva germana En
riqueta i els mots cenyits i commo
guts alhora amb que enaltí la re
cordança de la tendra companya.
Altres commemoracions ens caldrá
esmentar. Cap, peró, tan delicada
com les que avui consignem.
LUIGI PIRANDELLO
No cerqueu encara el seu nom en
les taules de divulgació ni en els
fixaris de la classificació decimal de
la glóri a.
De moment és más una fama de
revistes selectes que no del gros

públic.

Prezzolini ha escrit d'ell: «Es un
carácter un xic tancat, individua
lista, que s'enutj a d'ell meteix.
...Es el més pirandelella de tots
els seus personatges. Se'ns presenta
gairebé joiós, amb una ganyoteta
d'humorisme en el seu rostre d'artis
ta, y darrera d'aquesta mascara el
públic no veu els ulls plens d'una
profunda melangia i no sent el
sospir d'abandonament i d'incurable
soledat que s'hi amaga.»
•

ANALECTA MONTSERRATEN
SIA
Altres vegades hem comentat a
questa important publicació cultural.
Avui no sabríem afegir mots banals

al comentani excel-lent de Ferran
Soldevila a La Pubhcitat, amb motiu
del quart volum deis Analecta.
Diu aixís el Soldevila:
«Tenim al davant nostre, i l'hem
recorregut amb l'atenció que mereix,
de quatre
un gros volum de més
centes planes que porta per títol
«Analecta montserratánsia*. Es un
volum, agradable als sentits, a la
intel•ligáncia i al cor. Els ulls es re

posen

en

la

contemplació

d'aduesta

neta i clara; de la distri
bució elegant i savia de títols, sub
títols, espais i parágrafs; de la com

impressió

binació escaient deis diversos tipus
de lletra. L'olfat no resta indife
rent a l'agradable olor de llibre nou
que els fulls exhalen. La intel-ligIncia
seguir els estudis,
es complou a
textos i cróniques que el volum conté.
El nostre cor, el nostre cor d'homes
cultes i de catalans, bat joiosament
de veure un nou centre de cultura
badar-se i florir a Catalunya.
Aquest és el quart volum deis
«Analecta montserratánsia», i pelseu
contingut no desdiu deis anteriors.
Comença amb una ressenya de la
vida i l'abadiat fecund del Rdm.
P. Deas. Des del seis origen humil,
a la vila de San Pol de Mar, fins a
la seva mort al mone.stir de Monts
serrat, és seguit a grans trets el seu
caml pel món, deturant-se, més es
paiadament, en els temps en qué va
dirigir la congregació benedictina de
la nostra muntanya santa. Tota la
seva obra de restauració de la Ba
sílica, de la Santa Coya, de les Er
mites, deis Monuments, deis Hos
talatges; la magna empresa de la
fundació del Monestir i Missions de
Filipines realitzada per eh l personal
ment; l'adjutori que presta a les
fundacions d'altres cases de l'ano
menada Provincia espanyola, espe
cialment les de Vallcarca, El Pueyo,
El Miracle, Filipines i Australia; els
seus treballs per restaurar i enriquir
la Biblioteca, per formar un Museu
d'Antiguitats Montserratines, per
inaugurar el Museu Bíblic que ins
tal-la el Pare Ubach al seu retorn de
Terra Santa;ialtres moltes activitats
piadoses o culturals del Pare Deás,
són exposats amb simplicitat i amb
reveráncia anónimes i filials.
Constitueix el cos central d'aquest
volum dels «Analecta» una história
inédita de Montserrat. Es un text llatí
del segle xvIII. Sembla que quan el
gran erudit francés Mabillon demana
aplega rnaterials deis diversos mo
nestirs de l'Ordre per a redactar els
Benedicti»,
seus «Anuals Ordinis S.
després d'haver-li tramás, els mon
jos de Montserrat, algunes notes
históriques sobre llur monestir, van
redactar un compendi de la seva
história i van trametre-li per com
pletar aquelles notes. Fue) el manus
ja que, quan va
crit no fou utilitzat,
arribar a Sant-Germain-des-Prés,
Mabillon era ja mort. I és aquest
manuscrit, conservat a la Biblioteca
Nacional de París, el que don Anselm
d'un
M. Albareda publica, precedit
estudi, dins els «Analecta Montserra
tánsia». Gran nombre.de dades des
conegudes sobre la história del mo
nestir donen a aquest text una excep
cional importancia. No hi fa res que
Panónim autor, fins ara inconegut,
preocupat
es mostri de vegades poc
de la veritat histórica i accepti totes

les llegendes, ádhuc en llurs detalls
más inversemblants. Gosariem a dir
que fins acuesta ingenuitat, potser
fingida, dona a voltes interés a la
seva narrado; aixl quan ens conta
que les gents de les viles deis encon
torns de Montserrat, aterrides per un

terratrámol'

van

erigir-hi un temple

Venus, el qual temple, l'anY 253/
va enru.nar-se, o quan ens refereix
la vida de Fra Joan Garí, treient-la
d'un vell códex de Montserrat avui
desaparegut. En canvi, té altres ca
pitols, com els referents a Pesglésia
vella, a l'esgléSia nova, a l'estat de
la Comunitat i del servei del Mones
tir a començaments del segle xviii, a
l'horari (detalladíssim respecte al
culte) i als monjos montserratins
ii.lustres per la santedat o per la
ciáncia, on una veritable valor his
a

tórica resplendeix.

De:gran interés és també el treball
que, sobre la Cronologia deis darrers
priors de Montserrat, publica él R. P.
Arxiver del Monestir. S'esdevé que
la história de Montserrat ha estat,
quant a les ápoques, tractada amb
molt diversa intensitat. L'época que
podem anomenar llegenclaria ha
atret sempre Potenció deis historia
dors, no precisament per esporgar-la
del que hi hagi de fals i truere del
fons de la tradició les engrunes de
veritat que hi pugui haver, sinó més
aviat per recollir i salvar la llegenda
amb totes les seves corprenedores
minúcies. L'época vallisoletana, que
comença amb la intrusió deis monjos
castellans de la comunitat montser
ratina de Valladolid, irnposats al mo
nestir per Ferran el Católic, ha estat
també estudiada abundosament. En
canvi l'época claustral, l'época na
cional del monestir, que comprán des
de l'any 1100 al 1493, ha estat siste
máticament oblidada. Quina ha estat
la causa d'aquest oblit? Tal vegada
aixó: el fet d'ésser l'epoca nacional
del monestir. Els m.onjos vallisole
dins
tans s'estimarien més deixar
Pignot aquell període que ells venien
cloure. No falta qui
a suplantar i a
insinui que aquesta preterició fou
feta a posta per alguns historiadors
pre
que podent aprofitar documents
ciosos de l'arxiu, van inutilitzar-los.
Una semblant l'acuna dins la histó
ria del monestir fa, doncs, molt més
important tot intent de curullar-la.
del
Per aixó és més de lloar l'esforç
que,
R. P. Arxiver de Montserrat
utilitzant catálegs ja existents, es
pecialment els manuscrits del Pare
dins
Pasqual (sortosament acollits apor
la Biblioteca de Catalunya), i seves
tant els fruits espléndids de les
investigacions dins els arxius del
deis
Vatica, estableix la cronologia1409.
priors de Montserrat de 1284 a
gran efi
Per aixó també será d'una
cacia l'aplec de dades, generalment
inádites, que sota el títol de «Mis
cel-lánia histórica», es publica en tots
els volums deis «Analecta».
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Completen el contingut del 'libre
comentani del viatge a Montserrat
de Jeroni de Mickser, que hi pujá a
les acaballes del segle xv, signat per
A. Maria Albareda; un estudi di-En
un

Jordi Rubió sobre les butlles incu
nables de Montserrat, i la crónica
del San,tuari.

***
El camí empr?s per aquest grup
selecte de monjos montserratins, que
treballa intelligentment en la tasca
d'encendre i de mantenir un calíd
i brillant fogar de cultura, ens sembla
digne deis més alts elogis i també
del més ferm encoratjament. Recor.
rem la crónica
de cultura, i ens
complau de constatar la manera
abundosa i encertada com augmenta
la Biblioteca, on ha entrat una part
(9,000 volurns de l'escollida Ilibreria)
del generós patrici Eduard Toda.
Constatem també l'enriquiment pro
gressiu de la impremta, que fará els

monjos impressors dignes

hereus de

Rosenbach i Luschner. Constatem
l'absoluta catalanitat de l'esperit
que informa els «Analecta». I pro
clamem que són molt més que uns
«analecta», que unes engrunes, cai
gudes de la taula del festl: són un
veritable festí de menges saboroses.»
CAL ESMENTAR

Que amb la mateixa vehemáncia
amb que els nostres artistes procla
men el deure sagrat a la diversió,
voldriem veure'ls proclamar els deu.
res de la ciutadania per damunt de
tots els possibles retorns al Niu
guerrer i als 4 gats.
—La

incomprensible al.liança

que

han intentat fer els amics de la poesia
a l' Hotel Ritz, de Leopardi i el té
.amb tota la falagueria mondana
(ningú sabia explicar-nos el gran líric
qué en pensarla) d'advertir que l'in
tarnzedi durará suficientrnentperqueels
senyors que ho desitgin puguin passar

en una dia (tal com algun
diari castellá de Madrid ha retret)
tenen afortunadament un to que
permet a les modestes revistes co
marcals, per exemple, comentar se
riosament el centenari de Pasteur.
—Athenceurn nova revista ita
liana de literatura i d'historia, la
qual reprén la seva publicació sota la
direcció de C. Pascal (Pavia,'_ Piazza

guardia

Municipio, 4).
—Que oportunament ha estat ob
servat el sentit de la dita de l'apóstol
comé que hi hagi heretges, sense pos

-sibilitat de referir-la a la convenián
cia d'arrivistes ni de desertors.
—El butlletí universitari d'idees
'libres i revistes de l'América 'latina
Renovación (Director, Gabriel S. Mo
reau, Viamonte, 791 Buenos Aires).
Remarquem en el primer número un
llarg estudi de Josep Ingenieros sobre
la Universitat de l'esdevenidor.
—La crónica mensual de litera
tura catalana començada desde el
número de febrer d'enguany a la
revista milanesa I libri del giorno,
per Cesarino Giardini.
—La joia d'obrir un vocabulari
filosófic i llegir, per exemple: Con
ctet, vegeu Abstracta.
—La nova revista mensual Europa
( F. Rieder i C. editors. París, 7, place
Saint-Sulpice). Reproduim els pro
pósits que de bell inici, signen els
redactors en cap:
«Organe á la fois de culture fran
çaise et de liaison internationale,

Europe

se

présentera

avant

tout

Revue littéraire. Tout
en réservant la plus large part aux
ceuvres d'imagination, elle ne s'in
terdira pas cependant d'étendre son
attention a tous les domaines de
l'activité intellectuelle: philosophie,
comme

une

sciences,

arts

plastiques,

etc.

Europe

Aquestes paraules són les estrictes
de les invitacions. No afegim ni un
mot irónic.
—L'article del senyor Dwelshau
vers a Quaderns d'estudi (octubre
desembre de 1922) comentant el 'libre
La vidaintellectual, de A. D. Serti
llanges, del qual publica oportuna
rnent un capítol traduit LA REVISTA
(V0111/ri de 1921, pág. 318).
—Que si a Catalunya les publi
cacions catalanes no gasten en una
setmana el paper que gasta la Van

entend rester indénendante de tout
parti: elle s'efforcera de fuir tout dog
matisme, tout systéme de clan ou
d'école, pour devenir une maison
commune ou ppurront se rencontrer
les libres esprits de tous les pays.
Notre titre est á lui seul un pro
gramme; il ne constitue pourtant
qu'une indication. Nous considérons
que l'Europe, entre l'Orient et le
Nou.veau Monde, est le carrefour oti
se rejoignent les civilisations.
Mais
c'est á tous les peuples que nous nous
adressons. Ce sont les voix autori
sées du plus grand nombre possible
de pays que nous entendons faire
témoigner ici, non pour les opposer
puérilement les unes aux autres, mais
dans l'espoir d'aider á dissiper l'in
certitude et la défiance dont souffre
aujourd'hui le monde.
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11.-Barcelosa

Nous croyons qu'une des plus
nobles táches qu'on puisse proposer
aux hommes de ce temps est de
chercher a réaliser enfin l'unité
humaine. La guerre méme a démon
tré, de façon décisive, que taus les
Etats demeuraient étroitement soli
daires les uns des autres. Bientót ji
leur faudra, bon gré mal gré, mettre
en commun toutes leurs ressources,
pour subsister et progresser. Tous,
selon nous, ont leur mission a rem
plir. Chacun a son géni e, sa grandeur,
son trésor de forces spirituelles. Le
plus disgracié m'eme saura nous mon
trer quelque jour qu'il gardait en lui
maintes richesses.
Nous demandons a tous ceux qui
partagent notre fol dans les possibi
lités sans limites du génie humain
de bien vouloir nous aider et nous
éclairer. Avec eux nous essaierons
de grouper tous les efforts aYant
pour but d'élargir le champ de nos
cormaissances, d'augmenter le pa
trimoine commun. Nous nous atta
cherons particuliárement á tout ce

qui

est

susceptible

de

déVelopper

en

la compréhension affectueuse.
Nous respecterons l'indépendance et
le caractére de toute individualité
et nous nous appliquerons á créer
autour des valeurs nouvelles une
atmosphére d'attention et de sym
pathie. Nous voudrions rassembler
ici les esprits les plus originaux et
les plus lucides de notre temps, et
nous espérons bien nous assurer le
concours fraternel de tous ceux qui
essaient loyalement d'apporter quel
que lumiére dans la confusion ac
tuelle. Nous ne poursuivons pas de
Gbuts personnels; notre oeuvre est
dédiée á la gloire de l'homme.
Une telle entreprise, menée avec
nos seuls moyens, ne pourrait étre
que bien modeste. Puissent les nom
breux appuis sur lesquels nous comp.
tons nous permettre de lui donner
toute l'ampleur désirable. Il nous a
paru qu'elle était attendue. C'est
'pourquoi nous avons décidé de la
tenter et sornmes préts á y engager
toutes nos forces.—Les rédacteurs en
chef, RENÉ ARCOS.—PAUL COLIN.
nous

—El frenesí de la discontinuitat
que tantes iniciatives ha fet fracassar
a casa nostra Per qué avui per exem
ple, sense haver vist la vida normal
de l'Associació deis amics deis bells
'libres, es parla ja d'un nou agrupa
ment editorial deis axnics de les belles
lletres?
Salvem, millorem, expandim les
coses bones que
ja tenen sentit i es
mereixen tenir tradició.
.
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